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Önsöz 
1952 yılında yürürlüğe girmiş olan Paris Antlaşması ile kurulan ve ilk aşamada yalnızca altı ülkeyi 

kapsayan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nun 60 küsur yıllık tarihine iki dinamik damgasını vur-
muştur. Genişleme diye adlandırdığımız ilk sürecin bugün itibariyle sonucu 28 ülkenin üye olduğu, 

özellikle ekonomik, ancak gitgide siyasi konulari ve uluslararası ilişkileri de kapsayan ‘şahsına mün-
hasır’ bir yapılanmadır. Derinleşme olarak adlandırdığımız diğer sürecin sonucu ise AÇTK’nın önce 

Avrupa Topluluğu ve daha sonra 1993 yılında yürürlüğe giren Maastricht Antlaşması ile Avrupa Bir-
liği olarak yeniden yapılanmasıdır. AB’nin ‘şahsına münhasır’lığı 1945 sonrasında uluslararası ilişki-
leri savaş-dışı bir çerçeve altında toparlamaya çalışan BM Örgütleri ya da OECD benzeri kuruluşlar 

arasında göz ardı edilemeyecek yapısal farklılıklarından kaynaklanmaktadır. 

Bunlardan birincisi, AB’ye üye olan ülkelerin –her ne kadar hala kısıtlı siyaset alanlarında olsa da– bir 
takım ‘milli egemenlik’ haklarından vazgeçmiş olmalarıdır. Bu ‘vazgeçme’ yalnızca bir takım antlaş-
malara imza atmak ile sınırlı bir adım değildir; geleneksel ‘milli egemenlik’ prensibinin ulus-ötesi 
alanda kısıtlandırılmasının AB bağlamında kurumsallaştırılmış bir boyutu da vardır. Sanırım bu konu-
daki en önemli kurumsal gelişme AB’ye üye ülkelerin AB müktesebatına ne ölçüde sadık kaldıklarını 

kontrol eden, kararlar veren ve hatta yaptırımlar uygulama kapasitesi olan Avrupa Adalet Divanı’dır. 

AB’yi farklı kılan ikinci özellik ise 1993 yılında yürürlüğe girmiş olan Maastricht Antlaşması’dır. 

Bugüne dek tanık olduğumuz, eylemlerini doğru ya da eksik bulduğumuz hiçbir uluslararası organi-
zasyon kendine ait bir ‘vatandaşlık’ statüsü yaratmamıştır. AB’yi 1945 sonrası ortaya çıkmış uluslara-
rası organizasyonlardan kurumsal ve kategorik olarak ayıran ikinci nokta budur. 

AB’nin 60 yıllık genişleme ve derinleşme tarihi, çok önemli ekonomik, hukuki ve siyasal hamleler, 

ama bir o kadar da inişler ve çıkışlar ile doludur. Bu ‘şahsına münhasır’ yapılanma ve kurumsallaşma 
süreci nihayetinde Avrupa/AB Çalışmaları’nın sosyal bilimlerde disiplinlerarası bir araştırma alanı 

olarak gelişmesine ve köklü bir şekilde kurumsallaşmasına da yol açmıştır. Avrupa/AB Çalışmaları 

konusunda master ve doktora programları sunan üniversitelerin, bu konuya odaklanan akademik 
yayınların, düşünce kuruluşlarının ve tabii AB tarafından desteklenen araştırma projelerinin sayısı 

özellikle 1990’lardan sonra büyük bir hızla artmıştır. Avrupa/AB tarihi, hukuku, ekonomisi, 

kurumları, siyaset üretme mekanizmaları ile karar alma dinamikleri ve ‘Avrupalılaşma’ konuları bu kı-
sa sürede yaygınlaşan ve kurumsallaşan görece yeni araştırma alanının temelini oluşturmaktadır. 

Türkiye’deki akademik ortama baktığımızda ise Avrupa/AB Çalışmaları’nın henüz oldukça kısıtlı 

olduğunu, var olan akademik etkinliklerin neredeyse istinasız bir şekilde AB-Türkiye ilişkilerine 

odaklandığını görüyoruz. Bunun doğal sonucu olarak da akademik üretimin AB-Türkiye ilişkilerinin 

canlandığı oranda –yani politik konjonktüre endekslenmiş bir şekilde– bir ‘gelgit’ dinamiğine tabii 

olduğunu söyleyebiliriz.  

AÇMÖF’ün hazırlamış olduğu bu yeni Bülten yukarıda bahsettiğim oldukça kısıtlı, yalnızca AB-
Türkiye ilişkilerine odaklanan, başka bir tabirle ‘ben-merkezci’ yaklaşımı başarılı bir şekilde arkasında 

bırakarak, Avrupa/AB Çalışmaları’nın zengin potansiyelini ve aktüalitesini gözler önüne sermektedir. 

Doç. Dr. Dilek Çınar 

Boğaziçi Üniversitesi                                                                                                           
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi 
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Editörden 
 

Merhaba arkadaşlar, 
Avrupa Çalışmaları Merkezi Öğ-

renci Forumu olarak uzunca bir zamandır 

süregelen ve dönemlik olarak yayımlanan 

bültenimizin bir yenisiyle daha karşınıza 

çıkmaktan dolayı çok mutluyuz. Forumu-
muz bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci 

arkadaşlarımızın katkısıyla ortaya çıkan bu 

bültenin sizler için, yazma sürecinde en az 

bizler için olduğu kadar, faydalı ve aydın-
latıcı olması ortak dileklerimizin en büyü-
ğünü oluşturuyor. 

2015 Bahar dönemi bültenimizin 
konusu olabilecek en saf ve sade haliyle bir 
kelime etrafında toplanıyor: Avrupa. An-
cak bu kelime, aslında yüzyıllar boyunca 

meydana gelmiş ve hala geliyor olan olay-
lar çerçevesinde ciddi manada çok sayıda 

ifade ve anlam kazanmış bir kavram. Av-
rupa, artık sadece ifade ettiği coğrafi alanın 

çok ötesinde, kendine has standartları olan; 

ekonomik, politik ve sosyolojik olarak 
farklı farklı anlamlar barındıran bir ifadeler 

bütünü. Ortaya çıkardığı bu ifadeler ve 

zihinlerdeki yansımalarının son derece çe-
şitli olmasından dolayı Avrupa kelimesinin 

belki de hiçbir coğrafyaya nasip olmamış 

bir kavramsallaştırılmaya maruz kaldığını 

görüyoruz. Avrupa, sadece bir coğrafya 

değil, ayrıca bir insan, bir ideoloji, bir fel-
sefe, bir iyi, bir kötü. Avrupa, hem dün-
yaya mal olmuş değerlerden etkilenen hem 

de kendi değerleriyle dünyaya etkiyen bir 

kaynak. 

Tüm bu nedenlerden ve belki de 

Avrupa’nın forumumuzun meydana gelme-
sine birinci sebep olmasından dolayı, bu 

dönemki bültenimiz konu itibariyle yayım-
lanagelmiş en kapsamlı bültenlerden biri 

olarak nitelendirilebilir. Bununla beraber, 

tüm bu farklı fikirsel perspektifler hacim 

ve bilgi birikimi olarak kısıtlı olan bülte-
nimiz dahilinde ortaya konulamayacak ka-
dar fazla sayıda elbette. Yine de, AÇMÖF 

bünyesindeki arkadaşlarımız da kendi-
lerince öne çıkarılması gerektiğini düşün-
dükleri Avrupa algılarını sizlere yansıtmak 

için göz ardı edilemez bir emekle tüm bu 

hazırlık sürecine katkıda bulundular.  

Bültenimizin ilk yazısında Avrupa 

coğrafyasının antropolojik ve sosyolojik 

etkilerine ve ardından dini serüvenine ku-
lak vererek toplumsal hayatın dinamik-
lerini bir de demiryollarının gelişimi üze-
rinden tartışacağız. Avrupa’da güzellik 

standartlarının tarihsel gelişimini öğren-
dikten sonra Avrupa Birliği ekonomik 

gelişiminde önemli yeri olan Euro 
Bölgesi’nin gelişimi ve yaşanan ekonomik 

krizler ardından Birlik’in konfederasyon 

sistemine yönelişinde çalkantılı bir 

tartışmaya göz atacağız. Avrupa’da LGBT 

hareketinin dayandığı noktaları incele-
dikten sonra alternatif arayışların temsili 
olan Syriza’nın  Yunanistan’da iktidara ge-
lişi üzerinden yapılan tartışmaları öğrene-
ceğiz. Son olarak AB’de olası ‘eksen 

kayması’ söyleminin tarihi köklerini 

irdeledikten sonra Türkiye’nin AB üyelik 

sürecinde yaşadığı gelişmeleri iç 

konjonktürel etkilere de değinerek gelinen 

son durumu özetlemeye çalışacağız. 

Eminim ki yazarların kendi göz-
lerinden yansıtmak istedikleri Avrupa port-
releri sizlerin de ilgisini çekecek ve bül-
tenimizin bu dönemki sayısını sizler de, 

hazırlık sürecindeki bizler gibi, ilgiyle de-
ğerlendireceksiniz. 

Çalışmalarımızın sizler için faydalı 

olması dileğiyle... Hoşçakalın.  

                                                                                                                                         
Ali İhsan Akbaş                                                                                                       

alihsanakbas.aia@gmail.com 
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Avrupa Beşeri 

Coğrafyası Konusunda 

Düşünceler 
 

Merve Tekgürler 
mtekgurler@gmail.com 

 
Coğrafya deyince aklımıza gelen-

leri sıralarsak genelde dağların denize uza-
nışı, çöllerin yapısı ve nehirlerin isimleri 

gibi sınav dönemlerinde ezberlenmiş ve 

sonrasında unutulmuş yarısı hatırlanan 

konular öne çıkar. Halbuki bir sosyal 

bilimci için coğrafyanın düşünce alanına 

katkısı ve açtığı olanaklar doğru bakış 

açıları kullanılırsa vazgeçilemez olabilir. 

Bu yazıda, kendi başına bir bilim olarak 

öneminin yanı sıra, coğrafyanın nasıl tarih-
sel ve sosyolojik analiz malzemesi olarak 
kullanılabileceğini Avrupa örneği üzerin-
den anlatacağım ve Avrupa’nın tarihsel 

coğrafyası üzerinde gelişen bazı temel 

argümanlara giriş yapacağım.  
 İnsanlar tüm hayatlarını bir toprak 

parçası üzerinde yaşarlar ve tüm aktivi-
teleri dolayısıyla, yaşadıkları coğrafya ile 

birebir ilişkidedir. Coğrafya; grupların ta-
rımsal, ekonomik, ticari ve politik özel-
liklerini derinden etkinler ve hatta sınır-
landırır ;ama insanlar da karşılığında yaşa-
dıkları yeri değiştirir ve kendi nişlerini 

yaratırlar. Paul Vidal “Beşeri Coğrafya” 

terimini ortaya attığında insan ve coğrafya 

arasındaki ilişkiyi yeni bir bakış açısından 

incelemekten ve bu ilişkide coğrafi koşul-
ların etkisini vurgulamaktan bahseder. 

Ferdinand Braudel “geo-tarih" fikrini 
“Akdeniz” diye de bilinen eserinde kullan-
dığında, bu durumda kullanılan ‘geo’ yani 

coğrafyanın bize “yavaşça açığa çıkan 

yapısal gerçekleri keşfetmemize yardım 

ettiğini ve olguları uzun süreç perspek-
tifinden görmemizi sağladığını iddia 

eder.”
1 Tüm bu fikirlerin gerisinde zaten 

                                                           
1
 Robert J. Mayhew/Historical Geography, 2009–

2010: Geohistoriography, the forgotten Braudel 

coğrafya yazımında Heredot’tan beri gelen 

bir anlayış yatar. İnsan ve yaşadığı iklim 

ara-sında doğrudan  bir bağ vardır ve bazı 

iklimlerin/coğrafyaların insanları bazı ka-
rakter özelliklerine sahiptirler. “Milattan 

önce 5. ve 4. yüzyılların Yunan tarih yazı-
mı, insan topluluklarının çevre tarafından 
şekillendiğini kabul eder”

2 Örneğin 

Heredot yumuşak ve düz Asya ülkelerinin 

tarımda iyi olduklarını ama korkak askerler 
yetiştirdiklerini iddia eder. Öte yandan 

dağlık Yunan topraklarında cesur, büyük, 

güçlü ve dayanıklı insanlar çıkar. Bu 

çıkarsamalar hala bizim popüler kültü-
rümüzün bir parçası; ama artık politik ve 

ideolojik yansımaları daha iyi analiz edip 
insan ve coğrafya ilişkisini mümkün ol-
duğu kadar objektif ya da yazarın duruşunu 

da irdeleyecek şekilde kağıda döke-
biliyoruz. 
 Avrupa coğrafyasında akla gelen ilk 

soru neden Avrupa’nın bir kıta olduğu so-
rusudur. Avrupa aslında Eurasia kıtasının 

en batı ucudur ve bir kıta olmak için gere-
ken çok büyük bir ada olma kriterinin 

yerine getirmez. Bu ayrımın temeli Antik 

Yunan’da merkezi Mora yarımadası kabul 

edip bilinen Dünya’yı ereb (günbatımı) ve 

acu (gündoğumu), yani Avrupa ve Asya 

diye ayrımalarından gelir. Bu ayrımın mi-
tolojik olduğunun farkında olan ama ona 

fiziksel bir temel bulmak isteyen bazı 

                                                                                    
and the place of nominalism/Progress in Hum 
Geography/Sayfa: 410 
2
 Norman J. G. Pounds/An Historical Geography of 

Europe (1990)/Sayfa:9 
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coğrafyacıların kimi Ural dağlarını, kimi 

Kafkasları doğu sınırı kabul eder. Kimi ise  
İklime göre büyük bölgelere ayırmayı 

teklif eder.3  Irkçılığın yükselişte olduğu 

dönemlerde Avrupa içindeki “gerçek Av-
rupa” arayışı William Z. Ripley’i Avrupa 

kıtasını Pireneler’de bitirip Afrika’yı ora-
dan aşağısı olarak sınıflandırmaya itmiştir. 

Avrupa’yı bir kıta olarak tanımlamaya ve 

Asya’dan farklılaştırmaya itmenin arkasın-
da kolonyal dönemin güç algılarının ve on-
ların günümüzdeki politik yansımalarının 

olmadığını iddia etmek güçtür. Bence tüm 

bunları değerlendirince Eurasia kıtası daha 

kapsayıcı bir tanım haline gelmektedir.  

 Avrupa içindeki coğrafi bölümle-
melerin kimliğe ve kimlik politikalarına 

yansıdığı iki temel eksen Kuzey-Güney bö-
lünmesi ve Doğu-Batı bölünmesidir. Kuzey 
-Güney derken kastedilen eksen Alpler’in 

ve Pireneler’in altı ve üstüdür. D.H. Law-
rance Avusturya’dan İtalya’ya Alpler üze-
rinde bir seyahat gerçekleştir ve bu seyahat 

sonucu Alpler’in güneyinde sonsuz yazın 

çok da kalıcı olmayan kışlarla bölün-
düğünü, kuzeyinde ise sonsuz kışın kısa 

yaz günleriyle kesildiğini yazar.
4  Bu kadar 

Romantik olmadan da Kuzey-Güney bö-

                                                           
3
 Murphy, Jordan-Bychkov ve Jordan/Sayfa:5 

4
 Norman J. G. Pounds/An Historical Geography of 

Europe (1990)/Sayfa:15 

lünmesiyle ilgili bazı farklılıklardan bah-
sedilebilir. Güney’de ağırlıklı Latin kökenli 

diller konuşulurken, Kuzey’de Cermanik 

diller konuşulur. Ayrıca Kuzey’de çoğun-
luk Protestan, Güney’de Katolik köken-
lidir. Hukuk ve yasalar köken bakımından 

Güney’de Roma, Kuzeyde Cermen gele-
neklerine dayanır. Bu yasalar farklı miras 

sistemlerinin gelişmesinde rol oynamıştır.
5  

Ayrıca tarımsal gelenekler de farklıdır. 

Kuzey’de ormanlar çoğunlukta olduğu için 

Güney, orman ürünleri ve özellikle gemi 

yapımı için ağaçlar konusunda Kuzey’e 

bağımlı kalmıştır. Ama iklimin ve toprağın 

daha elverişli olması Güney’de tarımsal 

üretimi kolaylaştırmış ve genel olarak 

Akdeniz’de 16. yüzyıl sonlarına kadar 

bolluk dönemleri sağlamıştır. Kuzey-
Güney ayrımının kimlik politikalarına yan-
sıması sadece fiziksel farklılıkları liste-
lemekle sınırlı değildir. Genel algılar ara-
sında Güney’e indikçe tembellik ve iş-
sizliğin arttığını, özellikle Euro bölgesi kri-
zinde iflas eden ülkelerin çoğunun (Yuna-
nistan, İspanya gibi) Güneyli olmasının bu 

iflasa katkıda bulunduğunu iddia eder. Sos-
yoekonomik faktörleri göz ardı eden bu ay-
rımcı ve essensiyalist yaklaşım gerçekleri 

yansıtmaktan ziyade, tartışmaların odağını 

kaydırır. Coğrafyanın üretime ve ekono-
miye olan etkisi kesinlikle göz ardı 

edilemez ama insan faktörü ve insanın coğ-
rafyayı şekillendirmesi de bir o kadar et-
kilidir. 
 Alpler’e bakan Cicero Tanrı’nın 

Alpler’i ülkesinin korunmasını kolaylaş-
tırmak için yükselttiğini iddia eder. Alpler 

gerçekten de İtalya’ya, tüm farklılaşmış 

yerel kültürüne rağmen, bir bütünlük sağ-
larken benzer bir coğrafi bütünlüğü 

Almanlar bulamazlar ve bu onları Roman-
tik milliyetçiliğin yükseldiği dönemlerde 

Alman kültürünü yaşatan bölgeleri ara-
maya iter. Bu coğrafi sınır farklılığı Alman 

milliyetçiliğinin alan kavramının bu kadar 

geniş olmasında önemli bir rol oynamıştır 

ve şu andaki etnik milliyetçilik algısı üze-

                                                           
5
 Murphy, Jordan-Bychkov ve Jordan/Sayfa:81 ve 

213 
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rinden bazı Alman kökenli Doğu Av-
rupalılara vatandaşlık vermelerinin izi bu-
rada bulunabilir.6   
 Doğu-Batı ayrımı; Almanya’nın 

doğusunda ya da Doğu Almanya sınır-
larında başlayıp Rusya’yı kapsayarak 

Asya’ya doğru devam eden , Doğu Avrupa 

ve Almanya’dan İspanya’ya giden ve 

İngiltere’yi de içine alan bir Batı Avrupa 

coğrafyasını tanımlar. Doğu çoğunlukla 

slav kökenlidir ve feodal rejimlerde denizle 

çok ilişkisi olmadan yaşamaktadır. Batı ise 

“gerçek” Avrupalıdır, kapitalisttir ve okya-
nuslarda ticaret yapar. Batı Protestan veya 

Katolik olabilir. Doğu ise çoğunlukla 

Ortodokstur. Bu tip ayrımlar tıpkı Kuzey-
Güney ayrımında olduğu gibi bir miktar 

istatistiksel gerçeklik içerebilir ama çoğun-
lukla farklı faktörler dışarıda bırakılarak 

yapılan analizler öne çıkar. Bu analizler de 

aslında bazı değer yargıları içerir. En basi-
tinden Doğu’yu geri, Batı’yı ileri olarak 

görmek ve bunu sadece alım gücü ve üre-
tim hacmi gibi sayısal veriler üzerinden 
değil, kültürün kendisini yargılayarak  yap-
mak ve bunu coğrafya üzerinden genel-
lemek sıklıkla düşülen bir tuzaktır. 
 Avrupa ile ilgili son bir algı da 

Avrupa’nın doğal olarak Hristiyan olduğu 

algısıdır. Bu algı binbir tarihsel olaya 

rağmen orada var olan Yahudileri, yüzyıl-
lardır İspanya’da yaşayan Müslümanları ve 

son yüzyılda eski kolonilerden ve son-
rasında çalışmak için farklı ülkelerden göç 

eden Müslümanları göz ardı eder. Avrupalı 

olmanın Hristiyanlıkla bağının Avrupa Bir-
liği Anayasası’nda yer alıp almaması ge-
rektiği tartışması da, Türkiye’deki “Hris-
tiyan Birlik bizi istemiyor” algısı da bun-
dan kaynaklanır. Bir coğrafyayı bir dine ait 

kabul etmek tüm tarihsel ve kültürel nü-
ansları silen ve farklılıkları dışlayan bir 

yaklaşımdır.
7   

 Murphy, Jordan-Bychkov ve Jordan 
Avrupalılığı tanımlarken eğitimli, sağlıklı, 

                                                           
6
 Norman J. G. Pounds/An Historical Geography of 

Europe, 1500-1840/Cambridge University Press 
(2009)/Sayfa: 14 
7
 Murphy, Jordan-Bychkov ve Jordan/Sayfa:8 

şehirli, zengin, endüstriyel veya post-
endüstriyel ve artış hızı düşük bir nüfus 

olarak bahseder.8  Bu özellikler ne sadece 

Avrupa’ya ait ne de doğal ve her zaman 

için doğru olan özelliklerdir. Arkalarında 

büyük bir tarihsel yük ve dünya hakimiyeti 

barındırırlar. Bu bakıma beşeri coğrafya ve 

kimlik tartışması asla tam olarak deter-
minist veya genel geçer değildir. İnsan 

coğrafyasını ve coğrafyası da insanı faz-
lasıyla etkiler ve şekillendirir. 
 
Kaynakça: 
 
1.http://www.populistkultur.com/annales-
okulu-braudel-eliade-lacan-ezotorik-yazi-
vs/ 

2.Robert J. Mayhew/Historical Geography, 
2009–2010: Geohistoriography, the 
forgotten Braudel and the place of 
nominalism/Progress in Hum Geography 

3.Norman J. G. Pounds/An Historical 
Geography of Europe (1990) 

4.Norman J. G. Pounds/An Historical 
Geography of Europe, 1500-
1840/Cambridge University Press (2009) 

5.Erol Tümertekin/Çağdaş Coğrafi 

Düşüncenin Oluşumu ve Paul Vidal de la 

Blache/Istanbul Üniversitesi Edebiyat 

Fakültesi Yayınları(1990) 

6.Alexander B.Murphy, Terry G. Jordan-
Bychkov ve Bella Byychova Jordan/The 
Europe Culture Area: A Systematic 
Geography (2009) 
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8
 Murphy, Jordan-Bychkov ve Jordan/Sayfa:9-10 
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Avrupa’nın Dinsel 

Serüvenine Kısa Bir 

Bakış 
     

   Ali İhsan Akbaş                                                                     

alihsanakbas.aia@gmail.com 
 

Din ve dinsel inanışlar, süregelen 

insanlık tarihi boyunca ortaya çıkmış en 

eski düşünce sistemleri olarak nitelenebilir. 

Gerçekten de yazılı ve sözlü dini ifadelerin 
insanlıkla beraber var olan herhangi diğer 

bir düşünce sistemiyle kıyaslanamayacak 

derecede eski zamanlara doğru uzandığını 

görürüz. Örnek vermek gerekirse, eski sa-
yılabilecek bir düşünce sistemi olan Libe-
ralizmin bundan 400 yıl önce ortaya çık-
tığını söyleyebiliriz, ancak genel manada 

din olgusu insanların en eski dönem-
lerinden beri var olmuş, kökleri on binlerce 

yıl ötesine dayandırılabilecek bir maziyi 

barındırır. 
Din ve dinsel düşünce sistemleri,  

genel manada kendilerine bağlı bulunan 

kitleleri belli bir üstün gücün varlığına 

inanmaya ve bu üstün gücü memnun etmek 

adına izlenmesi gereken birtakım dav-
ranışlar olduğunu kabul etmeye teşvik 

eder. Bu bağlamda kişilerin veyahut top-
lumların davranışlarının incelenmesinde 

inandıkları dinsel düşünce sisteminin ana-
lizi büyük önem taşır. Zira, kendilerini kur-

tuluşa götürecek bir yolun varlığını kabul 

etmiş bir topluluk, o yolda olmanın gerek-
liliklerini de günlük hayatlarındaki mono-

ton aktivitelerinden kültürel ritüellerine, 

kişilerarası ilişkilerinden politik düşün-
celerine ve aksiyonlarına kadar hayat-
larının birçok önemli parçasına yansıtma 

eğilimindedir. Dinsel düşünce sistemlerinin 

bireye ve topluma olan alakası öylesine 

fazladır ki bir süre sonra bireyler ve 
toplumların, bağlı bulundukları dini ken-
dileri için bir kimlik addetmesi ve ken-
dilerini dinlerinin onlara gösterdiği şekilde 

tanımlamaları da tarihte ve günümüzde sık-
ça rastlanan, gözlemelenebilir bir olgudur. 

Bu nedenle halihazırda bir etnisitenin olu-
şumunda önemli etkenlerden biri de, dil, 

coğrafya, vb. yanında, din olarak göste-
rilir.1 

Hristiyanlığın Yayılışı, Roma 

İmparatorluğu ve Aryanizm 
 

Bugün Avrupa adını verdiğimiz 

coğrafi bölgede insani bir canlının yaşa-
mına dair ilk buluntu, bundan tam 1.8 mil-
yon yıl öncesine kadar dayanır.

2 Tarih ön-
cesi dönemlerden milattan sonra 4. yüzyıla 

kadar Avrupa’daki yaygın dini düşünceler, 

dünyanın diğer bölgelerde olduğu gibi, po-
liteist inanışlar etrafında şekilleniyordu. Bu 

zaman aralığında Avrupa’daki dinsel çeşit-
liliğin ciddi manada yoğun olduğunu söy-
leyebiliriz. Büyük oranda çok tanrılı an-
layış etrafında şekillenmiş eski Yunan ve 

Roma dinleri; Alman, Fin ve Kelt Paga-
nizmi, Greko-Roman gizemciliği bu çeşit-
lilik adı altında sayılabilir.  

Tüm bunların arasında Avrupa’da 

Roma İmparatorluğu sürecindeki dinsel de-
ğişim büyük önem taşır. Zira Avrupa’da 

gerek politik gerekse sosyolojik arenaya 
dinin en çarpıcı girişlerinden birisi Roma 

döneminde olmuştur diyebiliriz. Roma 

Cumhuriyeti’nden Roma İmparatorluğu’na 

geçişin en önemli figürlerinden Julius 

Caesar’ın evlatlık oğlu Augustus Ceasar ve 

İmparatorluk dahilinde sistematize ettiği 

                                                           
1
 Donald L. Horowitz, Ethnic Groups in Conflict, 

University of California Press, 1985 
2
 A. Vekua, D. Lordkipanidze, G. P. Rightmire, J. 

Agusti, R. Ferring, G. Maisuradze et al. (2002). "A 
new skull of early Homo from Dmanisi, 
Georgia".Science 297 
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Emperyal Kült kavramı, Avrupa tarihinde 

din ve politika ilişkisinin en belirgin örnek-
lerinden biri olarak yorumlanabilir. Em-
peryal Kült, genel manada, devletin tebaa-
sının devletin başındaki imparatoru yahut 

hanedanlığı tanrı olarak addederek tapın-
ması durumu olarak tanımlanır. Son derece 

güçlü bir tek adam algısı etrafında şekil-
lenen bu anlayış, devletin zor zamanlarında 

ortaya çıkan karizmatik ve gücü kendi 

elinde toplama eğilimde olan liderlerin uy-
guladığı bir çeşit devlet dini sistemidir. 

Augustus Ceasar, politik arenada devleti 
imparatorluğa dönüştüren reformların yanı 

sıra, ülkenin ekonomik ve askeri idaresinde 

de başarılı bir yönetim sergilemiş, Akdeniz 

coğrafyasının Pax Romana olarak bilinen 

ve iki yüz yıl süren (göreceli) bir barış dö-
nemine girmesini sağlamıştır.  

İmparatorluğu süresince yürüttüğü 

kanunlarla kendisine dinsel bir figür kim-
liği kazandırma amacını da güden 

Augustus, antik Roma dininde geçerli en 

yüksek dini rütbe olan Pontifex Maximus 

ile kendisini halkının gözünde “tanrısal-
lığa” bir adım daha yaklaştırmıştır. Hük-
mettiği süre içinde kendisine verilen Divi 

Filius (Tanrının Oğlu) unvanı da aynı isim-
lendirmelerin sonraki dinsel literatürlere 

yansıması açısından da dikkat çekicidir.
3 

Tüm bunlar olurken, Avrupa ve 

Dünya tarihini bir daha eskiye dönmemek 

üzere değiştirecek bir gelişme yine 

Augustus döneminde gerçekleşmiştir diye-
biliriz. Belki de emperyal kültün en his-
sedilir olduğu dönemlerde, Augustus’un 

hüküm sürmesinin bitişinden 14 yıl önce 

bugünkü Suriye sınırları içinde dünyaya 

gelen ve Hristiyanlığın etrafında şekil-
lendiği en önemli figür olan İsa Pey-
gamber, kendisinden sonraki 300 yıllık 

süreçte Roma İmparatorluğu’nun resmi 

dininin Hristiyanlık olması noktasında, 

şüphesiz ki, en önemli role sahiptir.
4 

Roma İmparatorluğu’nun ikiye bö-
lünmesi ve Batı Roma’nın MS 5. yüzyılın 

                                                           
3
 Syme, Ronald (2002) [1939]. The Roman 

Revolution, Oxford University Press. p. 202 
4
 Blackburn & Holford-Strevens 2003: 670–1 

sonlarına doğru yıkılması sürecinde, Av-
rupa içlerinde meydana gelen onlarca sa-
vaş, Hristiyanlığın Batı Avrupa’da da yayı-
lımını hızlandırmıştır. 6. ila 7. yüzyıldan 

başlayarak 15. yüzyıla kadarki süreçte sıra-
sıyla Britanya, Fransa, Kuzey Lehistan, 

Bulgaristan, Balkanlar, Polonya, Maca-
ristan, 8. ve 13. yüzyıllar arasında Rusya, 
İskandinavya, Baltık bölgesi hristiyan-
laşmış ve son olarak Reconquista adı 

verilen olaylar zinciri sonucu İberya’nın 

müslümanlardan geri alınması ile kıtanın 

dinsel dönüşümü/birliği çok büyük oranda 

tamamlanmıştır.
5 

Bu noktada Avrupa tarihindeki en-
teresan dinsel akımlardan biri olarak gös-
terilebilecek Aryanizmden bahsetmekte 
fayda görüyorum. Aryanizm, ismini İsken-
deriyeli Arius’tan alan erken dönem bir 

Hristiyan mezhebidir. Bütün anakol 

Hristiyan mezhepleri tarafından sapkın ilan 

edilen Arius ve Aryanizm, temelde İsa 

Peygamberin ezelden beri var olan bir tanrı 

olmadığını, kendisi ile arasında bir akraba-
lık ilişkisi bulunmayan Tanrı tarafından 

(God the Father) sonradan yaratıldığını ve 

bir peygamber olarak dünyaya getirildiğini 

ifade eder. Üçlemekarşıtı olarak tanımlana-
bileck bir hristiyanlık algısı olan ve Birinci 

İznik Konsülü’nde kafir ilan edilen Arius 

ve mezhebi Aryanizm, bir dönem Avru-
pa’nın dini ve siyasi yapısı üzerinde çok 

büyük etkilere neden olmuştur. Öyle ki, 

kaynaklar geç dönem Roma İmparator-
ları’ndan İkinci Constantinus ve Valens’in 

Aryan ya da Yarı-Aryan mezhebine bağlı 

                                                           
5
 History of the Christian Church, Volume IV: 

Mediaeval Christianity. A.D. 590-1073. pp. 161–162 
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bulunduğunu ifade eder.
6 Hristiyanlık 

tarihinde büyük tartışmalar ve özellikle 

Germen kralları tarafından Roma İmpara-
torluğu ve lejyonlarına karşı politik bir 

bağımsızlık aracı olarak görülmüş ve ciddi 

manada tutulmuş olan Aryanizm, kıta 

Avrupa’sındaki birtakım konsüllerin, sa-
vaşların ve direniş hareketlerinin kaynağı 

olmuştur.
7 15. ve 16. yüzyılları kapsayan 

Reform hareketinden sonra yeniden bir 
kısım Avrupalı tarafından gündeme gelen 

Aryanizm, günümüzde hala belirli toplu-
luklarca varlığını sürdürmektedir.

8 
 

Avrupa’da Mezhep Ayrılıkları ve Son 

Dönem Hristiyanlık Mezhepleri 
Katolisizm-Ortodoks Ayrımı 

 
Hristiyanlığın en eski ve en büyük 

mezhebi olan Katolisizm ve kurumsal-
laşmış Roma Katolik Kilisesi, Batı 

Medeniyeti’nin karakteristik özelliklerinin 

oluşumunda da çok önemli rol oynamıştır. 

Özellikle Aydınlanma süreci sonrası gün-
deme gelen sekülerizm ve bunun politikaya 

yansıması sürecinde çok etkili bir antitez 

olan Roma Katolik Kilisesi, Orta Çağ’da 

Avrupa’daki en organize politik ve eko-
nomik güçlerden biri olarak tarihteki yerini 

almıştır. Kralların korkar olduğu papaların 

ve genel manada katolik otoritenin sorgu-
lanması, aslında Hristiyanlık tarihindeki 

mezhep ayrışmacılığının temel nedeni ola-
rak nitelenebilir. Erken dönemde Ortodoks 

ve 16. yüzyılda Protestan kiliselerinin 

Katolik kilisesinden ayrışmasının temelin-
de, birtakım teolojik ve pratik farklılıklarla 

beraber, Papa ve Kilise’nin din otoritesi 

olarak sorgulanması yatar.
9 

                                                           
6
 Jones, A.H.M, The Later Roman Empire, 284–602: 

a Social, Economic and Administrative Survey 
(Baltimore: Johns Hopkins University, 1986), p. 118 
7
 Kelly J.N.D. Early Christian Doctrines A&G Black 

1965, p. 249 
8
 "Arius of Alexandria, Priest and Martyr". Holy 

Catholic and Apostolic Church (Arian Catholic). 
Retrieved 2 May 2012. 
9
 Bu noktada sizlere Papa VI. Paul’un konuşmasını 

aktarmakta fayda görüyorum: (Pope Paul VI said: 
"What shall we say of the difficulty to which our 

 
Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu 

 
Protestanizm, Katolik kilisesine 

karşı yükselmiş 16. yüzyıl Hristiyan 

mezhebidir. Rönesans sonrası Refor-
masyon sürecinde ve sonrasında ortaya 

çıkan bu hareketin öncüsü, hepimizin lise 

kitaplarından öğrendiği üzere Alman rahip 

Martin Luther’dir. Kendisinin 1517’de ya-
yımladığı Doksan Beş Tez adlı bildirge, 

Protestanlığın doktrine edilmesinin önünün 

açıldığı en önemli yapıtlardan biri olarak 

kabul edilir.10 Bu süreçte Luther’a matbaa-
nın ve yazılı baskının kolaylaşmasının 
yanında Latince kaynakları o dönemki yay-
gın konuşulan dillere kendi yaptığı çevi-
rilerin de büyük faydası olmuştur. Tüm bu 

süreç sonrasında kilisenin büyük oranda 

prestij kaybına uğraması, reformasyona 

zorlanması ve Avrupa halklarının düşünce 

dünyalarına etki edecek yeni bir dinsel fi-
kir zemininin doğuşu, son dönem Avrupa 

dinsel tarihi süresince yaşanmış en önemli 

olaylar arasında sayılabilir. 
Protestanlar, yaygın olarak, tek oto-

rite kaynağını İncil kabul etmişler ve 

inançlarını dinlerinin geçerliliği nokta-
sındaki en önemli kriter olarak almışlar. 

Protestanlığın en önemli özelliklerinden 

biriyse, gerek dinsel gerekse dünyevi işle-
rin toplumun her ferdinin eşit görevi oldu-
ğunu kabul etmek ve belirli işlerin belirli 

sınıflara bırakılmasını reddetmek olmuş-
tur.11 Modern Avrupa düşünce tarihinin dö-
nüm noktası sayılabilecek bu mentalite de-
ğişikliği, ilerleyen süreçte bilim ve sana-
                                                                                    
separated brethren are still so sensitive? I refer to 
the difficulty which arises from the function which 
Christ has assigned to us in the church of God and 
which our tradition has so authoritatively upheld. 
The pope, we well know, is without doubt the most 
serious obstacle on the road to ecumenism." (Jean-
Louis Leuba, "Papacy, Protestantism and 
ecumenism - The World Council and the Christian 
World Communions) 
10

 Hillerbrand, Hans J., "Martin Luther: Indulgences 
and salvation," in Encyclopaedia Britannica, 2007 
11

 Johann Jakob Herzog, Philip Schaff, Albert. The 
New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious 
Knowledge. 1911, page 419 
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yinin yanında politik yönetimlerin de geliş-
mesinde son derece önemli bir rol oy-
namıştır.  

Bu noktada Alman sosyolog Max 
Weber’in Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin 

Ruhu adlı eserinden bahsetmemek olmaz. 

20. yüzyılın hemen başlarında yazılan bu 

kitap, Sanayi Devrimi ve sonrasındaki sü-
reçte gelişen yeni ekonomik sistemde pro-
testan etiğinin göz ardı edilmemesi gereken 

bir faktör olduğunu dile getirir. Weber’e 

göre Kapitalizm, Kuzey Avrupa’daki 

halkların protestanizmle etkilenerek deği-
şen dünya görüşleri sonrasında seküler üre-
tim dünyasına dahil olmak ve kendi üretim 

faaliyetlerinde bulunmak gibi işlere kalkış-
masından ötürü doğal ve plansız olarak 

ortaya çıkmıştır.
12 

 
Sonuç 

Avrupa ve Batı Medeniyetleri’nin 

ortaya çıkmasındaki en önemli unsurlardan 

biri olan Hristiyanlık, günümüzde, kolo-
nizasyon ve misyonerlik gibi hareketler 
doğrultusunda, en yaygın din konumuna 

gelmiştir. Bu noktada dünya üzerinde yak-
laşık 2.2 milyar kadar Hristiyan olduğu 

tahmin edilmektedir.13 Son süreçte her ne 

kadar dinlerin devlet yönetimindeki etkileri 
sınırlandırılmış ve hatta sıfıra indirilmiş 

olsa da dinin ve dinsel kişiliklerin geniş 

kitleler üzerindeki etkileri reddedilemez. 

Bu nedenle din ve dinsel düşünceler 

günlük hayatımıza etkiyen en önemli 

sistemlerden biri olarak yaşamaya devam 

etmektedir. 
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Avrupa Demir 
Yollarının Tarihi ve 

Toplumlara Etkisi 

Yunus Göker Erdiş 

yunusgokererdis@gmail.com 

            Öncelikle, modern hayatın insanı 

bir koşuşturmaya ittiği ve bu koşuştumanın 

da insanları her gün gördüğü, kullandığı 

nesnelerden fiziksel olarak değil de mental 

olarak ne kadar uzaklaştırdığının farkına 

varmak gerekiyor. Gerçekten de 

Karaköy’de yer alan Tünel İstasyonundaki 

Tünel’in tarihini açıklayan metni, treni 

beklediğimiz iki dakika içinde okuyunca o 

Tünel’in tarihi ve bize kattıkları hakkında 

bilgilenmiş mi oluyoruz yoksa modern 

dünyanın bilgiyi bile bize en kısa ve öz 

halinde verip bir an önce bizden kurtulma 
isteğine yağ mı sürüyoruz ?  

             Halihazırda bu metnin konusu çok 

daha uzun olabilecekken konunun anlaşı-
labilmesi adına birkaç kısıtlama yapılması 

gerekiyor. Avrupa birçok ülkeden, mil-
letten, değerden oluşan bir kıta. Koca bir 

kıtadaki demiryollarının tarihini incelemek 

neredeyse imkansız olduğundan ince-
lemeyi 3 bölge üzerinden yapmak daha 

mantıklıdır: Bunlardan birincisi anlatılacak 

dönemde en hızlı gelişmeyi gösteren 

İngiltere, ikincisi seçilme nedeni daha 

sonra ayrıntılı şekilde açıklanacak olan 

İtalya ve üçüncü başlık Anadolu perspek-
tifinden hem Osmanlı  Devleti hem de 

Türkiye Cumhuriyeti. 

              Farklı bir konu kısıtlamasını da 

demiryolu isminden dolayı yapmak gere-
kiyor çünkü demiryolu denilince akla 2 ra-
yın üzerinden mal ve mülk taşınması gel-
mekte. Bundan dolayı demiryolları tarihi 

Antik Yunan ve Mısır’da piramitlerlerin 

yapıldığı tarihe kadar uzatılabiliyor. Ve 

hatta bunlara Almanya’da 16. Yüzyıl’da 

kullanılan demiryolları da eklenebilir. An-
cak bakmak istediğimiz husus demir-
yolarının tarihinden çok onların toplumlara 

etkisi olduğu için genel olarak inşaat ve 

maden alanlarında kullanılan bu erken 

örnekler dışında son 2 asırdaki buhar 

gücüyle çalışan lokomotiflere odaklanmak 
çok daha mantıklı. 

İNGİLTERE 

               Endüstri çağının süper gücü kabul 

edilen İngiletere’de birçok nedenden do-
layı demiryolarının uzunluğunun önlemez 

bir hızla arttığını görüyoruz. Örnek vermek 

gerekirse 1830 yılında 98 mil olan toplam 

ağ uzunluğu 1860 yılında 10,443 mile 

ulaşıyor. Bu seviyedeki bir artış ancak 

Amerikada ve yıllar sonra Çin’de görü-
lebildi. Bu hızlı artışın nedenlerini sıra-
lamak gerekirse; birincisi  kapitalist dün-
yanın her şeyi daha hızlı istemesi öne sürü-
lebilir. Demek istediğim İngilterenin farklı 

yerlerindeki çiftliklerden fabrikalara taşı-
nan yünlerin çok daha hızlı ve daha az ma-
liyetli bir şekilde fabrikalara ulaşmasını 

sağlamasıdır. Bunun devamı olarak klişe-
leşmiş endüstri çağı argümanı olan 

“zanaatkarlar fabrikaların üretim hızına 

yetişemedikleri için taşradan kentlere göç 

edip, vasıfsiz işci oldular”a, at arabaları 

kullanan bu zanaatkarlar artık fabrikaların 

sadece üretim hızına değil artık ham-
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madeye ulaşım hızında da yetişemiyorlar 

argümanı da eklenebilir. Dahası, belli kent-
lerin çiftliklerle arasındaki demiryolu o şe-
hirlerde daha çok fabrikanın açılmasına ön 

ayak olmuş ve belli kentlerde fabrika ve in-
san sayısı fazlalığına neden olmuştur. Daha 

sonraki dönemlerde ise artış hızı bu sevi-
yede olmasa da İngiletere’de demiryolu 

ağının büyümesi hem Britanya adasında 

hem sömürge devletlerde örneğin 

Hindistan’da devam etmiştir. 

İTALYA 

                  İtalya bu dönemde İngiltereye 

nazaran Osmanlı Devleti ile kıyaslaması 

daha mantıklı bir ülke. Bunun nedeni 

İtalya’nın İngiltere’nin aksine sömürge ve 

endüstrileşmiş devletler arasına daha geç 

girmesi ve yüzey şekilleri örneğin dağlar 

platolar bakımından Anadolu’a daha çok 

benzeyen bir yapıda bulunması.İtalya’da 

bazı endüstrileşmiş şehir devletleri kendi 

imkanları ile 1839 da çok erken bir tarihte 

demiryolu yapımına başladılar. Bu süreç-
teki artışın bir nedeni olarak şehir dev-
letlerinin tarih boyunca olan rekabeti öne 

sürülebilir. Ancak İtalyadaki demiryolu ar-

tışının bir diğer nedeni olarak İtalyanın 

Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve 

Fransa ile yaptığı savaşlarda rakiplerinin 
trenler sayesindeki asker toplama hızının 

savaş alanında İtalyaya olan üstünlüğü de 

sayılabir. Bundan sonraki süreçte İtalya 

hem Kuzeyindeki sanayileşmiş şehirlerini 

örneğin Milan’ı beslemek için hem de sa-
vaş alanında daha aktif olmak için demir-
yoluna ağırlık verdi ve 1872 de 7000 

km’ye ulaşan bir ağa sahip oldu. 

ANADOLU  

                Osmanlıda ilk demiryolları Av-
rupa’dan çok geç bir tarihte önce Mısır’da 

daha sonrada İzmir Aydın arasında 

İngiltere tarafından yapıldı. Bu demir-
yolunun yapım nedeni Ege’deki çiftlik 

ürünlerini hızlıca İzmir limanına ulaştıra-
bilmek ve İngiltere’deki fabrikalara hızlıca 

götürebilmekti. Daha sonra ise Berlin-Bağ-
dat Demiryolunun yapımı sayesinde 

Osmanlı kısa zamanda aslında uzun bir ağa 

sahip oldu. Bu ağlar toplamda 8619 km yi 
bulmuştu. Ancak Osmanlıda problem zaten 

demiryollarının uzunluğu değildi çünkü 

yıkılış sürecindeki yarı sömürge bir ülke 

olmasına rağmen iyi bir ağa sahipti. Prob-
lem bu hatların Batı’dakinden farklı bir sü-
rece hizmet etmesiydi. Osmanlı bu hatların 

birçok savaşta ve iletişimde artısını görmüş 

olsa da genel olarak bu hatlar sayesinde da-
ha hızlı sömürüldü. Cumhuriyet ise ilk yıl-
ları ve 21. yy dışında demiryoluna gereken 

ilgiyi göstermedi ve bunun acısını halen 

çekmekte. 

TOPLUMLARA ETKİSİ 

                 Yukarıda demiryolunun 3 farklı 

bölgedeki 3 farklı gelişim sürecini genel 

olarak endüstri çağı çerçevesinde gördük. 

Bunun nedeni demiryolunun toplumlar 
üzerindeki etkisinin genel olarak 19.yy de 

belirlenmiş olması. Demiryolunun toplum-
lar üzerindeki etkisini her ne kadar onun en 

önemli işlevi olarak kabul edilmeyecek ol-
sada, eğitim üzerinden düşünmek işi çok 

kolaylaştırıyor. Demiryolları sayesinde sa-
dece hammade ve kapital değil aynı 
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zamanda gazete ve fikirlerde çok daha hızlı 

yayılma imkanı buldu. Avrupa’da çoğu 

bölge tren yoluna sahip olma avantajını 

kullanıp taşrada yavaş bir kültürleşme 

dönemi geçirdi. Bunun yanında büyük 

kentlere ve dolayısı ile büyük eğitim 

kurumlarına olan ulaşım kolaylığı bura-
larda kenti bilen birer köylü yarattı. 

Maalesef Türkiyede ise devletin ve 

aydınların ulaşım  ve iletişim yeter-
sizliklerinden taşra ile arasında hep mesafe 

olmuştur. Kent her zaman Türk köylüsü 

için çok farklı gidildiği zaman dönülmeyen 

bir bölge olarak kalmıştır. Gidilince dö-
nülmemesinin bir sebebi de aradaki ulaşım 

zorluğudur. Türkiye’de kenti bilen köylü 

standartı yakalanamamış hep kentte 

sıkışmış köylüler var olmuştur. Demir-
yolları bir bölgedeki eğitim düzeyini kesin-
likle etkilemektedir. Şu an bile Türki-
ye’deki üniversite sınavlarında en başarılı 

şehirler genellikle tren yolu olan şehir-
lerdir. 2013 yılındaki YGS’de en başarılı 

10 ilin 9 u uzun zamandır demiryoluna 

sahip olan illerdir. Buna karşılık olarak iyi 

eğitim kurumlarına sahip illerin zaten 

gelişmiş şehirler olduğu ve demiryoluna 
sahip olduğu önesürülebilir. Fakat listede 

İzmir ve İstanbul’un olmayışı üstüne üstlük 

çoğu şehrin büyük olup demiryoluna sahip 

olmadığı demiryoluna sahip olduktan sonra 

büyüdüğü unutulmamalıdır. Bunun en 

büyük örneklerinden biri Eskişehirdir. 

SONUÇ 

Anadolu en başından beri demiryoluna 

Avrupa devletlerden çok farklı nedenlerle 

sahip olmuştur ve Cumhuriyet dönemin-
deki  bazı  yanlış  uygulamalardan   dolayı 

demiryolununu  taşraya yaygınlaştırmamış-
tır. Bunun bir sonucu olarak eğitim ve 

fikirler her yere ulaşamamış ve de  kısacası 

her ne kadar tek ve en önemli nedeni 

sayılamasada demiryollarının eksikliği ile 

Anadoludaki köylü ve Avrupadaki köylü 

arasında da bir eğitim farkı doğmuştur. 

Kaynakça: 

1.TCDD Hakkında: Tarihçe. 

https://www.tcdd.gov.tr/home/detail/?id=2
67 

2.http://ihsaniyeistasyon.tr.gg/Demiryolu-
Tarihi-.htm 

3.A Brief History of Italian Railways. 
http://blogs.transparent.com/italian/a-brief-
history-of-the-italian-railways/ 

4.Albert Schram. 2007. Railways and the 
Formation of the Italian State in the 19th 
Century. Cambridge Studies in Italian 
History and Culture 

5.John Francis. 1851. A History of the 
English Railway: Its Social Relations and 
Revelations 1820 - 1845. London, 
Longman, Brown, Green, & Longmans. 

6.British Railway History. 
http://www.rail.co.uk/british-railway-
history/ 

Görsel Kaynakça: 

1.http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en
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mmons/4/4d/Hungarian_State_Railway_M
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Avrupa Güzellik 

Standartları 

Melike Bilgin 
melikebilgin94@gmail.com 

               Güzellik sözlükteki anlamıyla, bir 

canlının, somut bir nesnenin veya soyut bir 

kavramın algısal bir haz duyumsatan; hoş-
nutluk veren hususiyetidir. Hiç şüphesiz ki 

güzellik algısı hayatımızın her alanını etki-
leyen bir olgudur. Tarih boyunca bir çok 

değişikliğe uğramış olan bu algı,  özellikle 

feminen estetik standartlarının oluşmasında 

muazzam bir rol oynamıştır. Görselliğin 

çok önemsendiği ve globalleşen dünyada, 
çok çeşitli kültürlerin birbirleriyle etkile-
şime geçmesiyle beraber, yaygın bir güzel-
lik standardının oluştuğunu görmekteyiz. 

Bu  anlamda, Avrupa ve ya avrosentrik bir  
bakış açısının dünyada egemen olduğunu 
söyleyebiliriz.  Bahsedilen algının nasıl 

oluştuğunu ve insanlığa nasıl etkileri oldu-
ğunu anlamak için ilk olarak, Avrupa gü-
zellik standartlarının kendi tarihi içinde na-
sıl değişim gösterdiğine bakmak  gerekir.  

Tarihi Süreç 

             11. yüzyıldan 13. yüzyıla kadar 

ideal kadın şekli  olarak ince bir figür,  

açık ten, küçük kalça ve göğüsler görmek-
teyiz. İnce  kadın Ortaçağ  figürü iken 

Rönesans’la beraber tombul, dolgun gö-
ğüsleri ve kalçaları olan kadınlar  daha çok 

rağbet görmeye başlamıştır. 13. Yüzyıl ve 

16. yüzyıllar arasında kadınlarda şu özel-
likler aranmaktadır: kırmızı dudak ve ya-
naklar, beyaz ten sarı saç, koyu kaşlar, 

uzun ve ince bir boyun, küçük ayaklar ve 

ince bir bel. 

           16. yüzyıldan bu yana açık ten, na-
rin ve feminen; daha canlı ve koyu tonlar 

ise ona göre daha maskülen olarak kabul 

edilmiştir. Ten renginin bu zamanda sınıf 

bilincine yansıdığını görüyoruz. Korunaklı 

ve zengin kadınlar dışarda çalışmaları ge-
rekmediğinden güneşten uzak kala-
biliyorlardı. Bu farklılık sosyal ilişkilere ve 

sınıflar arasındaki gelir düzeyinin ve hiyer-
arşik sistemin bir göstergesi olmuştu. Bu 

dönemde  açık tenin bu. kadar önemsen-
mesinde beyaz rengin, saflığın ve kadınsı 

olmanın göstergelerinden biri olarak 

görülmesi son derece etkiliydi. Kadınlar bu 

görünüşe ulaşmak için civa ve kurşun gibi 

zararlı kozmetik ürünlerinden yararlanıyor-
lardı.  Bu kozmetik ürünler ya da karışım-
lar bazen,  ironik  bir şekilde, daha koyu 

cilt tonu ve diş rengine sebep oluyordu.  

             18. yüzyıla geldiğimizde   güzellik 

anlayışı daha normal bir düzeye doğru 

eğrilmişti. Çeşitli hastalıkların artık ende-
mik olmaktan çıkmasıyla kadınların nor-
mal görünüşleri 

daha az korkutu-
cu görünmeye 

başladı. Bu duru-
mun oluşmasında 

sanatta ve dış gö-
rünüşte,  basitliğe 

verilen değerin 

artması da  etkisi 

büyüktür. 

               Tarihte, spesifik zamanlarda ve 
ayrı bölgelerde değişik güzellik anlayışları 

etkili olmakla beraber , özellikle Avrupalı 

sömürgeci ve emperyalist güçlerin dün-
yaya yayılmasıyla insanlar tek bir yaygın 

kritere hapsolmaya başladı. Amerika’ ya 

yerleşen kolonicilerin kendi görünüş kriter-
lerini yanlarında götürmeleri ve bu kriter-
lerin oradaki yaşamı değiştirmesi , kıtanın 

geleceğini büyük ölçüde etkilemiştir. Av-
rupa’daki  kıtlık ve din savaşlarından ka-
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çan  insanların -kendilerine bir kaçış yolu 

olarak düşündükleri- Amerika Kıtası’na 

geldiklerinde  kendi  estetik anlayışlarını 

kıtaya getirmekle beraber, kaçtıkları ülke-
lerde eleştirdikleri yönetim biçimlerinin  

dayattığı çeşitli gelenekleri de terk etmiş-
lerdir. Örneğin, 1700’lerin ortalarında bir 

çok kadın ve erkek peruk takmayı bırakı-
yor, çünkü peruğu İngiliz monarşisinin bir 

sembolü olarak görüyorlar. 

             Amerika’daki bu oluşumlar, günü-
müze yakın zamanlara geldiğimizde- oluş-
turduğu hegemon gücün bir getirisi olarak 

-belirli bir güzellik standardını dünyaya 

empoze etmeye başladı.  Bu standardların 

da Avrupa merkezli olduğunu görüyoruz. 

Genel olarak, yumuşak sarı saç, açık renk 

göz, açık ten rengi, ve uzun boy olarak be-
timleyebileceğimiz kriterler dünyadaki bü-
tün kadınlar üzerinde baskı oluşmasına yol 

açan güzellik konseptleridir. "....güzellik 

zenginlik gibi insanları sıralamaya ve 

onları güç çizgileri boyunca bölmenin bit 

metodu. Yine Clark’e a göre batılı ideal 

kadın, yetişkin öncesi bir çağda, çok 

büyümüş olmayan, tercihen sarışın, 160-
175 cm boyda, 16 -25 yaş aralığında, 

büyük gözlere, gür ve ışıltılı saçlara, göze-
neksiz cilde, küçük beyaz dişlere, küçük 

bir buruna sahip olan, ten kokusu olmayan, 
ince bir vücut ve uzun bacakları olan kadın 

birlikte, erkekte  olgun bir görüntü daha 

fazla güce işaret edeceği için tercih edilir.” 

(Clarke, 1983) 

                 Yakın zamanlarda dayatılan bu 

güzellik anlayışına karşı yapılan bazı ey-
lemler dikkat çekiyor. 1920’lerde Harlem 

Rönesansı sırasında Afro-Amerikanlar gü-
zelliklerini Avrupa standartlarından farklı 

olduğu için kutluyorlardı. Afrika’daki si-
yahi yazarların kadın gururunu yüceltmek 

için, cilt renklerini bal, tarçın ve ya zen-

cefile benzeterek övdüğünü görmekteyiz. 

Yine 1960’larda etnomerkezci  görüşlerin 

dayatılmasıyla bazı ülkelerde Avrupa’nın 

ve diğer ırkların güzellik standartlarının 

dışlandığını gözlemlemekteyiz. 

     Etkileri  

                  Çeşitli tarihi süreçlerin ve farklı 

kültürlerin birbirleri üzerindeki   etkileriyle  
birbirine yaklaşmaya başlayan insanlar -
her ne kadar fiziksel sınırlar hala tam an-
lamıyla ortadan kalkmamış olsa da- medya 
ve gelişen teknoloji sayesinde  bilgiye çok 

hızlı ulaşabiliyor. Hemen ulaşıp anında tü-
kettiğimiz bu bilgilerin, özellikle gör-
sellerin yaratıldığı en büyük oluşum med-
ya. Medyanın oluşturduğu ve dayattığı gü-
zellik standartlarının tarihi Avrupa’ya da-
yanan Amerikan güzellik standartlarına dö-
nüştüğünü söyleyebiliriz. Her gün gaze-
telerde, dergilerde, televizyonlarda ve in-
ternette, pop kültürün empoze ettiği ideal-
lere maruz kalıyoruz.  Bu idealler onlara 

sahip olmayan hatta onlara ulaşmaya bile 

imkanı olmayan 

insanların üzerin-
de psikolojik ve 
sosyolojik  pek 
çok hasara yol 

açıyor. Bunun ya-
nında, bazı kül-
türel ve etnik zen-
ginliklerin yok ol-
masına neden olu-
yor. 

                   Asya’da ve siyahi ırka mensup 

olan insanlarda bu dayatılan standartların 

tezahürlerinin çok daha belirgin olduğunu 

söyleyebiliriz. Kültürel emperyalizm ve 

yapısal şiddet kavramlarıyla açıklayabile-
ceğimiz örnekler  bu toplumdaki kadınlar 

üzerinde baskı oluşturmakta. Asya toplum-
larında plastik cerrahinin yaygın olarak 
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kullanılması; çift gözkapağı ameliyatları ve 

burun belirginleştirme operasyonları daya-
tılan güzellik kriterlerine oluşmakta bir 
araç olarak görülüyor. Kadınlar yaygın gü-
zellik anlayışının, kendi kültürlerinde var 

olan bir takım standartlarla birleşmesinden 

oluşan yeni bir ideale ulaşmak için bir çok 

yol deniyorlar. Bu ideal görünüşe sahip 

olamayan kadınların kendi toplumlarında 

maruz kaldıkları çeşitli ayrımcılıklar ve 

diğer toplumlarda maruz kaldıkları ırkçı 

ayrımcılıklar onların üzerinde negatif bir 

etki oluşturuyor. Siyahi kadınlar üzerindeki 

baskıların sonucu olarak ortaya çıkan en 

yaygın ameliyatın cilt beyazlatma oldu-
ğunu görmekteyiz. Kapitalizmin cilt beyaz-
latma endüstrisinden, Asya’da estetik cer-
rahiden ve kozmetik sektöründen  nema-
landığını görmekteyiz. İdeal standarta  ula-
şamayan kadınlarda oluşan düşük özgüven, 

toplumda  daha az olanağa sahip oldukları 

kaygısı psikolojik baskının diğer sonuçları 

olarak ortaya çıkmakta.  

               Son olarak, bahsedilen bu kriter-
ler çeşitli çocuk masallarında kendilerini 

göstermekte. Masal kitaplarında ve çizgi 

filmlerde  betimlenen güzel ve çirkin olma 

hali; çirkinin kötülükle ve güzelin iyilikle 

eşleştirilmesi küçük yaşlardan beri çocuk-
ların bilinçaltında yer etmektedir. Bu hika-
yelere maruz kalan genç kızlar güzel ol-
mayı pozitif bir gelecekle, çirkin olmayı da 

yalnızlıkla eşleştiriyor. Genç kızların gü-

zellik ve cinsiyet rolleri hakkında algılarını 

şekillendiren bu yapıtlar, onların hayata 

bakış açılarını sağlıksız bir çizgiye götür-
mektedir. Medya, bu şekilde, genç kızlar 

üzerinde kendilerinden hiçbir zaman mem-
nun olmayacaklarını sağlayan  bir oluşumu 

üretmekte; kompleksli ve  düşük özgüvenli 

bireyler oluşturmaktadır. 

Kaynakça:  

1.For Appearance' Sake: The Historical 
Encyclopedia of Good Looks, Beauty, and  
Gromin discusses, 2001 

2. “Damn, She’s Hot”: Standards of Beauty 

in a Changing World. 
(http://polygrafi.com/2013/05/14/damn-
shes-hot-standards-of-beauty-in-a-
changing-world/) 

3.Zhang, Lei. 2013. Eurocentric Beauty 
Ideals as a Form of Structural Violence: 
Origins and Effects on East Asian Women. 
(http://twp.duke.edu/uploads/media_items/
leizhang-delib2013.original.pdf) 
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Euro’nun Başlangıç 

Serüveni 

Özge Kaya             

ozgekaaya@gmail.com 

              Avrupa Birliği; günümüz siyasal 

arenasında bölgesel ve küresel meseleler 

karşısında ortak politikalar geliştirmesinin 

yanında, üye devletlerinin bir egemenlik 
simgesi olan ulusal para birimlerinden 
feragat etmesiyle meydana getirdikleri para 
birliği ile de dikkatleri üzerinde toplayan 

bir oluşumdur. 1999 yılında hayata geçi-
rilen “Euro’’ uygulaması, sürdürülebilir ol-
ma beklentisi ve yükselen değeri ile de 

hayli dikkat çekici. Prof. Dr. Vural Fuat 

Savaş, Avrupa’nın parasal birliğini “çağı-
mızın deneyi’’ olarak tanımlamaktır. Bu 

denli önemli ve yalnız Avrupa’da değil 

yakın ya da uzak coğrafyalarda ve piya-
salarda yankı bulan Euro, bu yazıda tarih-
sel gelişim süreci açısından ele alınacaktır. 

               Uzman Sema Gençay Çapanoğlu, 

İktisadi Kalkınma Vakfı için hazırladığı 

“Ekonomik ve Parasal Birliğin İlk Altı 

Yılı’’ adlı çalışmasında “1957 yılında 

Roma Antlaşması’yla başlayan Avrupa 
Birliği bütünleşme sürecinde, Gümrük 

Birliği ve Tek Pazarın kurulmasından son-
ra en kapsamlı aşama olarak Ekonomik ve 

Parasal Birlik (EPB) gelmektedir.’’ diyor. 

EPB; sermaye dolaşımını kolaylaştırmaya 

yararken, ulusal para birimleri arasında 

sabitleştirilmiş kurlar ve son aşamada tek 

para biriminin kabulünü öngörüyor. 1957 

yılında Avrupa Birliği altı üye devletle ha-
yata geçtikten 11 sene sonra 1968’de 

Gümrük Birliği’ni gerçekleştirmiş ve eko-
nomik anlamda giderek daha fazla bü-
tünleşmiş hale gelmiştir. 

                Euro’ya, diğer bir deyişle parasal 

birliğe geçiş, 19. yüzyıldan itibaren pra-
tikte denenmiş ama başarılı olamamıştır. 

Yine de bu ideale sağladığı alt yapı bakı-
mından incelenmeye değer bir örnek olarak 

Latin Para Birliği’nden bahsetmek yazıyı 

biraz daha ileri götürebilir. Bu sistemin or-
taya çıkması İngiltere’nin altın standardı 

ile Fransa’nın altın-gümüş standardı ara-
sındaki anlaşmazlıklardan gelir. 1850li 

yıllarda altın üretimindeki artış, çifte metal 

(bimetallizm) düzenindeki ülkelerde, gi-
derek şiddetlenen istikrarsızlıklara yol aç-
mıştır. Altın standardı üzerinde tekel kuran 

İngiliz finans gücüne karşı bir oluşum 

arama fikri, 23 Aralık 1865’te İtalya, 

İsviçre ve Belçika’nın, Fransa’nın yanında 

yer alarak Latin Para Birliği’ni kurmasıyla 

sonuçlanmıştır. Yunanistan, İspanya, 

Romanya ve Avusturya’nın katılımıyla bir-
lik ilerleyen tarihlerde genişlemiştir. Kıta 

Avrupası’nda kurulan ilk parasal birlik 

olarak tarihte kendine önemli bir yer 

edinen Latin Para Birliği çok uzun ömürlü 

olamamıştır. Amaçlar, anlaşma metninde 

“…üye ülkelerin para ile ilgili yasal dü-
zenlemelerinde daha geniş bir uyum sağ-
lamak…’’(Yeagar, 1976; Papadia-Saeco-
manni,1994, s:60) ekseninde açıklanmıştır. 

Daha sonra 1867’de Paris’te düzenlenen 

konferansta “birliğin genişleyip bütün uy-
gar ülkeleri kapsaması’’ şeklinde bir dilek-
le pekiştirilmişse de; altının kabul görüp 

çifte metal sisteminden vazgeçilmesi ile 

birlik 1878’de fiilen ortadan kalkmıştır. Bu 

deneyin günümüz Avrupa parasal birliğine 

katkısı, eksikliklerin henüz 20. yüzyıla gel-
meden pratik alanda görülmesidir. Buraya 

kadar “Çağımızın Deneyi Euro’’ adlı ese-
riyle yol gösterici olan Prof. Dr. Vural Fuat 

Savaş, alınan dersleri üç temel maddede 

açıklamıştır:  
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1.Ülkelerin farklı para birimleri kullan-
masının ileri seviye karşılıklı ekonomik 

ilişkiler durumunda sakıncalı olduğu anla-
şılmıştır. 

 2.Sağlam bir hukuki temele, bir anlaş-
maya, dayanan birlik kurumsal yapı oluş-
turulamadığı için anlaşmayı uygula-
yamamıştır. 

3.Son olarak da, parasal anlaşmazlıkların 

uluslararası düzeyde tartışılmasının ve 

olumlu sonuçlara ulaşmanın mümkün ol-
duğu görülmüştür.  

               9-10 Aralık 1991 tarihlerinde 

Hollanda’da toplanan ve Avrupa Birliği 

Anlaşması konusunda fikir birliği sağlayan 

Maastricht Zirvesi, 7 Şubat 1992’de imza-
lanmasının ardından 1 Kasım 1993’te yü-
rürlüğe girmiştir. Anlaşma, Ekonomik ve 

Parasal Birliğin üç aşamada gerçekleş-
tirilmesini önermiş, bu aşamaları takvime 

bağlamıştır. EPB için yasal koşullar bu an-
laşmayla beraber hazırlanmıştır. Yakın-
laşma Kriterleri olarak da bilinen 
Maastricht Kriterleri enflasyon oranları, 

bütçe açıkları, faiz oranları ve kamu borç-
ları noktalarında ülkelere bazı gereklilikler 

getirmiştir.  

                15-16 Aralık 1995’te gerçekleş-
tirilen Madrid Zirvesi’nde yukarıda bahse-
dilen üç temel aşama kesin karara bağ-
lanmış, sınırlamalar üzerinden yeniden ge-
çilmiş ve bu sınırlamalar yoluyla uygun 

makroekonomik koşulların oluşturulması 

yoluna girilmiştir. 1990-1994 arasındaki 

birinci aşama ile Avrupa Birliği ile üçüncü 

ülkeler arasında sermayenin serbest dolaşı-
mını sağlamak için, var olan tüm engeller 

kaldırılmıştır. Üye ülkeler, enflasyon ve 

bütçe açıklarını içeren uzun vadeli planları 

düzenlemişlerdir. İkinci aşama, ilkinin he-
men arkasından gelip 1998 yılına kadar 

sürmüştür. Bu aşamanın kilit noktası, 

Avrupa Merkez Bankası’na zemin 

hazırlayan Avrupa Para Enstitüsü 
(APE)’nün 1994’te kurulması olmuştur. 

Kurumsal anlamdaki tüm bu gelişmeler, 

geçmişte Latin Para Birliği’nde görülmüş 

eksikliklerin Euro için önlenmeye çalı-
şıldığının açık bir göstergesidir. APE, üye 

ülkelerin uygulamaya koyduğu para poli-
tikaları arasındaki koordinasyonu sağlamış 

ve bu ülkelerin merkez bankalarına öneri-
lerde bulunmuştur. 1996 yılında Avrupa 

Konseyi Dublin’de toplanmış ve 1997’de 

kabul edilecek İstikrar ve Büyüme 

Paktı’nın oluşturulmasına karar vermiştir. 

Pakt, bütçe disiplini sağlanması yolunda 

önemli bir araç ve Euro bölgesi için önemli 

bir eşik olmuştur.  

                1998 yılının Kasım ayına gelin-
diğinde, Maastricht Anlaşması ile belir-
lenen yakınlaşma kriterlerine uyum derece-
si, Euro’ya geçebilecek ülkelerin belirlen-
mesini sağlamıştır. Bu arada taraf devlet-
lerden İngiltere ve Danimarka üçüncü aşa-
maya geçmeyeceklerini duyurmuştur. 1 

Ocak 1999 tarihinden itibaren gereklilikleri 
yerine getirebilen 11 Avrupa Birliği üyesi 

devlet; Almanya, Avusturya, Belçika, 

Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, 

İspanya, İtalya, Lüksemburg ve Portekiz, 

ortak resmi para birimi olarak Euro’yu 

benimsemiş ve kendi ulusal para birim-
lerini geri dönülemez bir biçimde Euro’ya 

sabitlemişlerdir. Bu tarihten itibaren geçer-
li olan sabit ve geri dönülmez Euro dönü-
şüm oranları “Ekonomik ve Parasal Birlik 

Hazırlıkları ve Avrupa Merkez Bankası’’ 

adlı eserde şu şekilde listelenmiştir:1 

                                                           
1
Türkan Gedikkaya, Cihangül Gürler; Ekonomik ve 

Parasal Birlik Hazırlıkları ve Avrupa Merkez 
Bankası,1999) 
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           Belçika frangı 40,3399; Alman 

markı 1,95583; İspanyol pezetası 166,386; 

Fransız frangı 6,55957; İrlanda puntu 

0,787564; İtalyan lireti 1936,27; 

Lüksemburg frangı 40,3399; Hollanda 

florini 2,20371; Avusturya şilini 13,7603; 

Portekiz esküdosu 200,482; Finlandiya 

markkası 5,94573.  

               Danimarka ve İngiltere ile katılım 

şartlarını sağlayamayan Yunanistan ve 

İsveç “aday’’ ülke olarak kalmışlardır. 

Euro’nun kullanımına 1 Ocak 2002’de baş-
lanmış, en geç 1 Temmuz 2002 tarihine ka-
dar ulusal para birimleri ile birlikte teda-
vülde kalması kararlaştırılmıştır.  

                Bundan sonrasını Euro hayata 

geçtikten sonraki ekonomik koşulların sey-
ri üzerinden anlatmakta fayda var. 1999 yı-
lı Ekonomik ve Parasal Birliğin ilk yılı ol-
muştu. 1999’dan 2000 yılının ortalarına 

kadar ekonomik büyüme artmıştır. 2001 

yılında ekonomide yavaşlama eğilimleri 

belirmiştir. Buna sebep olarak petrol 

fiyatlarının yükselmesi, 11 Eylül olayları 

ve dünya ticaret hacminin azalması gösteri-
lebilir. 2003 yılına gelindiğinde yılın ilk 

yarısında Avrupa Birliği genelinde ekono-
mik tüketim artmış, fakat GSYİH’deki 

artış 2002 yılına kıyasla düşük kalmıştır. 

2003’ün ikinci yarısına gelindiğinde can-
lanma eğilimi gözlenmiş, bunu 2004’te bü-
yüme trendi takip etmiştir. 2000-2005 yıl-
ları geneline bakıldığında Euro alanı dışın-
da kalan Danimarka ile İngiltere ile AB’ye 

yeni katılan Çek Cumhuriyeti, Güney 

Kıbrıs ve Litvanya başarılı performans 

sergilemiştir. 

                  2004 yılından itibaren gözlendi-
ğinde tüm bu ekonomik hareketlilik üye ül-
ke sayısının üye olmayan ülke sayısını geç-
mesini sağlayamadı. Euro alanı dışında, 

içindekinden daha fazla sayıda ülke bulu-

nuyordu. Birliğin on yeni üyesi ve İsveç, 

istisna kapsamında değerlendirilmişti. Bu 

ülkeler gelecekte Euro alanına üye olmayı 

taahhüt ettiler. Örneğin İsveç, 14 Eylül 

2003 tarihinde düzenlediği referandumla 

Euro bölgesine katılma kararı aldı. 

                    Roma Anlaşması ile başlayan 

bütünleşme sürecinde, Gümrük Birliği ve 

arkasından gelen Ekonomik ve Parasal 

Birlik ile sürdürülebilir ekonomik büyüme 

ve Avrupa Birliği üyelerinin ekonomik 

standartlarının birbirine yakınlaştırılması 

amacı öngörülmüştü. Bugün, bu misyonu 

birlik üyesi yirmi sekiz ülkeden on dokuzu 

devam ettirmektedir. 2008 ekonomik kri-
zinden negatif etkilenmiş görünse de birlik, 

Euro’nun dolar karşısında yükselen değeri 

ile halen güçlü gelecek sinyalleri vermeye 

devam etmektedir. Bu sebeple ve şu ana 

kadarki performansının değerlendirilmesi 

ile Euro birliğinin, Latin Para Birliği ile 

aynı kaderi paylaşmayacağını söylemek 

mümkün görünmektedir. 

Kaynakça:  

1. http://tr.wikipedia.org 

2.Ekonomik ve Parasal Birliğin İlk Altı 

Yılı, Uzman Sema Gençay Çapanoğlu- 
İktisadi kalkınma Vakfı, 2005  

3.Çağımızın Deneyi Euro , Prof. Dr. Vural 
Fuat Savaş, 1999  

4.Ekonomik ve Parasal Birlik Hazırlıkları 

ve Avrupa Merkez Bankası, Türkan 

Gedikkaya & Cihangül Gürler, 1999 
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Euro Bölgesi Krizinden 
Sonra AB’nin 

Konfederasyon Sistemine 
Bakışı 

Batuhan Kava 
batuhan_kava@hotmail.com 

               George Orwell 1984 adlı roman-
ında dünyayı yöneten üç süper güçten söz 

eder:  Ocenia, Eurasia and Eastasia. Bugün 

romandaki gibi totoliterlik ve siyasi süper 

güç perspektifinden olmasalar da bu bölge-
lerin iktisadi anlamda 3 büyük ekol olarak 

dünya ekonomisine yön verdiklerini göre-
biliriz. Eurasia’yı temsil eden gücü 

Rusya’nın üye olmaması nedeniyle çok 

adil olmasa da Avrupa Birliği’ne benzete-
bilir ve böyle yönde bir kurumsallaşmanın 

gerçekleşmekte olduğunu söyleyebiliriz. 

  

                Avrupa Birliği 1992’deki 
kuruluşuna rağmen hala tam olarak bütün-
leşmesini sağlayamamıştır. Yaşadıkları son 

Euro bölgesi krizinde ortak bir kararda 

buluşup, sorunu çözmek yerine, kendi-
lerine önder olarak seçtikleri Almanya’nın 

ve Fransa’nın bu sorunu çözmesini bekle-
miş olmaları buna en açık örneği teşkil et-
mektedir. Yunanistan’da da sol hükümetin 

başa geçmesi ve Avrupa Birliği ile borç 

krizi üzerine anlaşmaya yanaşmaması bu 

kurumun yavaş yavaş birlikte hareket etme 

güdüsünü yitirdiği düşüncelerine yol açı-
yor. Ancak Avrupa’nın içinde bulunduğu 

ekonomik durgunluk pek çok üye ülkeyi 

bir arada durmaya ve hatta daha da ya-
kınlaşmaya zorluyor. European Space 

Agency gibi kültürel araştırma yapan ku-
rumlar bile bu birleşmenin önemini vurgu-
luyorlar. Araştırma gemisi Rosetta’nın 

kuyruklu yıldıza başarıyla inmesi son-
rasında açıklama yapan ESA Genel Mü-
dürü Jean-Jacques Dordain, bu başarının 

Avrupa’nın tamamına ait olduğunu ve bu 

başarıları tekrar etmek için birbirlerine da-
ha sıkı sarılmaları gerektiğini söylemiştir. 

Bu açıklama Avrupa Kurumlarının hepsi-
nin ortak bir diskura kavuşmaya çalıştıkla-
rını gösteriyor. 

                  Üye ülkeler ekonomik ve siyasi 

sorunların aşılması için Almanya’nın etkin 

bir rol almasını bekliyorlar. Polonya 

Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski yaptığı 

açıklamada kendisini korkutan şeyin 

Almanya’nın Avrupa üzerindeki gücünü 

arttırması değil, hiç rol almaması olduğunu 

belirtti. Böyle bir pozisyona bürünmesi 

Almanya ve şu an için Fransa’nın diğer ül-
keler üzerindeki siyasi ve ekonomik bas-
kıyı ve gücünü arttıracağına şüphe yok. Ve 

hatta, Avrupa Birliği karar mekanizmasının 

tamamen ekonomisi güçlü bu iki ülkenin 

eline geçmesi mümkün.  Ancak Fransa’nın 

son yıllarda yakaladığı ekonomik büyüme, 

yüksek işsizlik oranı ve şuandaki sosyalist 

Hollande hükümetinin gerekli reformları 

yapmaktaki isteksizliği Fransa-Almanya 
tandeminin dengesini yitirmiş durumda. 

                  Birliğin krizi atlatması ve eko-
nomik olarak tekrar düze çıkmaları için 

Almanya’nın birincil güç olarak Avrupa 

Birliği’nin başına geçirmesi kurumun kon-
federasyon ve hatta federasyona doğru yol 
almasını sağlayabilir.  Daha önce Alman 

Şehir Devletlerinin birleşmesi sırasında 

Prusya’nın diğer devletlerden daha mühim 

bir pozisyonda olması gibi Avrupa Birli-
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ği’nde ki bu birleşmede Almanya’nın po-
zisyonunun daha da ön plana çıkması 

kaçınılmaz. George Orwell’in bir diğer 

romanı Hayvan Çiftliği’nde dediği gibi  

‘Hepimiz eşittik. Ancak diğerleri bizden 

biraz daha fazla eşitti’. Böyle bir gücü ka-
zanan Almanya’nın konfederasyon sistemi 

içinde diğer ülkelerin ekonomilerine ve 

hatta iç işlerine direk olarak müdahale 

etme hakkını kazanmasına yol açabilir. Ör-
neğin vergilerin birleştirilmesi, üye ülke-
lerin emek piyasaları hakkında düzen-
lemeler yapılması, ülkelerin resmi borç-
larına ve bütçe açıklarına anayasal düzen-
lemeler getirilmesi, ve kademeli olarak 
vergi toplayacak ve bunları tekrar dağıta-
cak bir Avrupa ekonomik hükümeti gibi 

yetkiler Almanya’nın potansiyel güçleri 

olarak görülebilir. Birlik’in ekonomik açı-
dan zayıf ülkeleri özellikle yeni katılanlar, 

ülkelerinin ekonominilerinin ve düzeninin 

devamı için ekonomik bağımsızlıklarını 

Almanya’nın siyasi ve ekonomik lider-
liğine feda etmeye hazırlar. Çünkü, Euro 

bölgesinin yıkılması bu ülkelerin dış Pazar-
larının küçülmesine ve rekabetçi ekono-
milerinin daha da küçülmesine yol açıcak.  

                 Ancak Almanya Hükümeti’nin 

bu liderliğe nasıl baktığı konusunda net bir 

açıklama yok. Eurozone krizi sırasında ak-
tif rol almaması bu rol için çok da gönüllü 

olmadığı söylentilerine yol açtı. Ancak pek 

çok ekonomist Almanya’nın böyle bir rol 

üstlenmesinin onun ekonomisinde büyük 

bir gelişmeye yol açacağı kanısında. Eko-
nomistler Almanya’nın ekonomik açıdan 

güçlü olmasının sebebini, onun diğer zayıf 

Birlik ekonomilerine olan stratejik üstün-
ğüne bağlıyorlar. 2009’da Almanya’nın di-
ğer 15 Euro Bölgesi üyesiyle kurduğu eko-
nomik ilişkiler ekonomik akışının yaklaşık 

%50’sini oluşturmuştu. 

             Almanya’nın liderliğinin onun 

ekonomisine vereceği etki üzerine kurulan 

diğer yaklaşım ise olumsuz. Almanya’nın 

diğer ülkelerin ekonomiyle ilgilenmekten 

kendi ekonomik gelişimini sekteye uğrat-
tığını düşünüyorlar. Almanya’nın ekono-
misi her ne kadar çok güçlü gözüksede, 

uzun vadede bu başarının sürdürülmesinin 

mümkün olmadığı görüşündeler. ‘Bunun 

nedeni ise ülke içine yapılması istenen 

yatırımın fazlalığı. Şimdiden Almanya 

hükümeti eğitim seviyesinde ve demog-
rafik yatırımlarda sekteye uğramaya baş-
ladı. Bu düşüşü durdurmak için yapılacak 

bir eylem devlete yüz milyonlarca Euro’ya 

mal olucak. Diğer yandan yaşanılan kriz 

dolayısıyla devlet borcuda anayasanın mü-
saade ettiği sınırlara ulaştı. Bunca sorun 

arasında birde Avrupa’ya ekonomik olarak 

liderlik etmeye çalışmak Almanya eko-
nomisini daha da zora sokacaktır’. Eko-
nomik bakış açışı dışında pek çok Alman 

vatandaşı da Eurozone’dan çıkmanın fay-
dalı olacağı kanısında. 

             Bu iki yaklaşım altında Almanya 

siyasi ve ekonomik geleceği açısından en 

uygun yolu bulmaya çalışacaktır. Ancak 

Avrupa Birliği üyeleri içinde Almanya’nın 

böyle bir gücü ele geçirmesine ve Birlik’in 

bir konfederasyona doğru evrilmesine karşı 

çıkan üyeler de bulunmakta. Bu ülkelerin 

başında İngiltere geliyor. Londra resmi 

olarak Avrupa Birliği anlaşmalarının de-
ğiştirilmesine karşı olduğunu belirtti. 

Eurozone’da yapılacak düzenlemelerin, bu 

anlaşmaların temellerini değiştirmeden de 

halledilebilecek bir düzeyde olduğunu id-
dia ediyor. Ancak İngiltere’nin Euro Böl-
gesinde yer almaması ve bu sebeple diğer 

ülkelere göre daha az risk içinde bulunması 

üye ülkelerin sadece pek azının desteğini 

almasına yol açıyor. 
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                 Avrupa Birliği’nin yaşadığı bir 

diğer gelişmesi ise Birlik’in en sorunlu 

ekonomisi olan Yunanistan’da Ocak 2015 

seçimlerinde Sol hükümetin başa geçmesi. 

Syriza’ nın eylem planı doğrultusunda en 

önemli vaadi olan borç silmenin, 

Yunanistan’ın borç aldığı uluslararası ku-
ruluşlarla problemli bir ilişki kurmasına 

neden oluyor. Bu gelişmenin de Avrupa 

Birliği içinde bir istikrarsızlık yaratacağı 

görüşü hakim. 

                 Üçüncü sebep ise konfederas-
yonların doğası gereği federasyon hükü-
metlerine doğru evrilmesi. Dünya üzerinde 
somut olarak örnek verebileceğimiz hiç bir 

konfederasyon ülkesi yok. Son örneği olan 

İsviçre de anayasasında konfederasyon 

yazmasına rağmen federasyon olarak yöne-
tiliyor. Bu nedenle Almanya - Fransa ara-
sındaki taktiksel birliktelik iki seviyeli bir 
Avrupa ekonomisi yaratmaya doğru gide-
bilir.  Üst seviyede ekonomik koşullara ra-
zı gelen ve uyan ülkeler kalırken, 

Yunanistan gibi ekonomik sıkıntı yaşayan 

ülkelerin siyasi birlikten çıkarılması ancak 

ekonomik birlikte kalmasına neden olabi-
lir. Ekonomisi güçlü olan ülkeler bunun 

ekonomik risklerin azaltılmasına, iş 

disiplininin korunmasına ve organizas-
yonun birliğini korumasına fayda sağlaya-
cağını iddia ediyorlar. Böylece sorunlu 
ekonomiler, Birlik’e zarar veremeyecek. 

Ancak hala ekonomik olarak birliğe bağlı 

kaldığı için ‘üst seviye’ tarafından siyasi 

olarak da yönlendirilebilecekler. Böyle bir 

riskle karşı karşıya olan bazı zayıf eko-
nomili Birlik üyeleri, Almanya’nın Birlik’i 

bu kadar domine etmesine pek sıcak bak-
mıyorlar. 

                 Son sebep ise Avrupa Birliği’nin 

bir konfederasyona dönüşmesinin ülkelerin 

siyasi bağımsızlığını ve gücünü yitirmesine 

neden olacağı görüşü. Özellikle ellerinde 

nükleer güç bulunan Fransa ve İngiltere 

böyle bir anlaşmanın onları eski konum-
larına göre zayıflatacağını düşünüyorlar. 

                 Bu sebeplerden dolayı Avrupa 

Birliği’nin düşünce açısından yakın za-
manda ikiye bölünmesi çok uzak bir ihti-
mal değil: konfederasyondan yana olanlar 

ve olmayanlar. Böyle bir birleşmede 

Almanya’nın Birlik üzerindeki baskısını 

arttıracağını düşünmemek imkansız ancak 

bu birleşmenin Avrupa’yı ekonomik ve si-
yasi açıdan Dünya’nın diğer büyük siyasi 

güçlerle tekrar rekabet içine sokacağı da 

göz ardında bırakılmamalı. 

Kaynakça: 

1.http://www.kyivweekly.com/pulse/world/201
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3.http://www.wiwi.uni-
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Avrupa’da LGBT 

Hareketi 

İlayda Bal                  

ilydabal@gmail.com 

              Günümüzde dünyanın hemen he-
men her yerinde insanlara karşı pek çok 

açıdan çeşitli ayrımcılıklar yapılmaktadır. 

Çıkış noktaları farklı olabilen bu ayrım-
cılıkların ortak noktaları ise insanlar arası 

eşitsizliğe sebep olmaları ve insanların ki-
şisel özellikleri nedeniyle bir nevi dam-
galanmalarıdır. Daha ileriki boyutlarda bu-
nun, temel hak ve özgürlüklerin kısıtlan-
masına kadar gittiği görülebilir. Temel hak 

ve özgürlükler konusu söz konusu olunca 

‘’ilerilik’’ten dem vuran, en ‘’medeni’’ sa-
yılan ülkelerde dahi bu tür ayrımcılıklar 

toplumsal yaşantının her bir parçasında 

bulunmaktadır. Kuşkusuz ki bu noktada ele 

alınabilecek en güzel örneklerden biri Av-
rupa’daki LGBT haklarıdır. Avrupa’da 

LGBT hakları ile kastedilen Avrupa kıtası 

sınırları içerisinde bulunan LGBT birey-
lerinin hukuki ve sosyal yaşantıda edin-
dikleri  -edinmeye çalıştıkları- yerdir. 

                 Avrupa Birliği (AB) tarafından 

yapılan geniş çaplı bir araştırmaya göre eş-
cinsel ve transseksüellerin haklarının kıs-
men iyileştirildiği Avrupa ülkelerinde dahi 
ayrımcılık ciddi bir biçimde hissediliyor. 

Avrupa’nın genelini düşünecek olursak eş-
cinsellere karşı ayrımcılık yapanların ço-
ğunluğu ‘’Kutsal Kitap’a göre Tanrı baş-
langıçta insanı erkek ve dişi olarak yaratıp, 

onların çoğalmalarını söyleyerek, yara-
tılışta doğal olanın hangisi olduğunu bil-
dirmektedir.’’ görüşünü ileri sürenlerdir. 

Onlara göre eşcinsellik bir ‘’ahlak-
sızlık’’tır, ‘’hastalık’’tır ve bu hastalık 

çeşitli metodlarla ‘’tedavi edilebilen’’ bir 

‘’tercih’’tir. Geçmişte bu sebeple birçok 
insan işkence görmüş ve öldürülmüştür. 

Yüzyıllar boyunca süregelen bu inanç son 

yüzyılda kırılmış olsa da halen daha kıta-
nın büyük çoğunluğunda LGBT haklarına 

ilişkin herhangi bir yasanın bulunmaması 

sorunun çözümüne ulaşılmadığının göster-
gesidir.  

                  Her ne kadar toplumsal alanda 
kırılan bazı normlar olsa da Avrupa’nın 

birçok ülkesinde eşcinsel bireylerin evlen-
meleri ve çocuk sahibi olmaları yasal değil. 

Bu da aslında sosyal alanda ne denli büyük 

bir adaletsizliğin olduğunun göstergesi. Ni-
tekim heteroseksüel insanlar istedikleri 

şekilde evlenip çocuk sahibi olabilirken 

eşcinseller bireyler evlenmek bir yana ha-
len birçok toplumda kabul görmüyorlar. 

AB’ye bağlı olarak çalışmalarını yürüten 

Temel Haklar Ajansı (FRA) tarafından 

yapılan bir araştırma ile LGBT bireylerinin 

Avrupa ülkelerindeki sorunları ortaya ko-
nuldu. AB üyesi 27 ülke ile Hırvatistan 

vatandaşı 93 bin LGBT bireyinin katıldığı 

araştırmada ortaya çıkan sonuçlara göre 

LGBT’ler, okullardan işyerlerine ve eğ-
lence mekanlarına kadar yaşamın her ala-
nında ayrımcılık ve horlanmaya maruz kal-
dıklarını hissediyor. İstatistiklere göre bi-
reyler, eşcinsel olduklarını belirttikleri ya-
hut belli ettikleri taktirde iş başvurularına 

olumlu cevap gelmesi çok daha düşük olu-
yor. Bireyler bir şekilde iş sahibi olabil-
seler dahi iş hayatında da birçok ayrımcı 

davranış ile karşı karşıya kalıyorlar. FRA 

araştırmasına göre katılımcıların yüzde 

19’u işyerinde veya iş arama esnasında 

ayrımcılığa uğradığını düşünüyor. Bu ra-
kamlar özellikle transseksüellerde yüzde 
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30’a kadar çıkıyor. Kimi kesimlerce de bir 

çocuğun eşcinsel bireylerden oluşan ebe-
veynler tarafından büyütülmesinin, çocu-
ğun gelişim sürecini olumsuz etkilediği id-
dia ediliyor. Halen böylesi bir mantalitenin 

sürdüğü Avrupa’da bireyler damgalanma 
korkusuyla cinsel eğilim ve kimliklerini 

gizlemek zorunda bırakılıyor ve toplum-
daki varlıkları silikleştiriliyor. Bu da şüp-
hesiz ki hak elde edinimini zorlaştırıyor.   

                LGBT bireyler aslında daha çok 

küçük yaşlardan itibaren özellikle okulda 
gördükleri muamele yüzünden intiharı dü-
şünüyor; bir kısmı ediyor, etmeyenler ise 

yaşamlarının geri kalan kısmında toplum-
daki normların üzerlerine kurmuş oldukları 

baskının sonucu olarak özgüvenleri eksik 

ve depresyona daha meyilli insanlar olarak 
yetişiyorlar. Araştırmaya göre her üç 

LGBT bireyinden ikisi, okul döneminde 

cinsel kimliğini gizlemek zorunda kalırken 

en az yüzde 60’ı aşağılayıcı yorum ve ya 

kötü davranışlara maruz kaldı. Katılım-
cıların yüzde 80’i okul dönemlerinde 

eşcinsellere karşı kötü söz ve davranışların 

var olduğunu hatırladığını kaydetti. Araş-
tırma sonuçlarını değerlendiren FRA, okul-
larda öğretmen ve öğrencilerin LGBT bi-
reylerinin durumuna ve homofobiye karşı 
bilinçlendirilmesi için kampanyalar düzen-
lenmesini önerdi. AB’den de yapılan hak-
sızlıkların önlenmesi ve temel haklarının 

ciddiye alınması için önlemler alınmasını 

talep eden FRA, birçok kişinin ‘olduğu 

gibi’ yaşayamadığının altını çizdi. Konuyla 

ilgili konuşan FRA Genel Müdürü Morten 

Kjaerum, “LGBT bireylerin onurluca bir 
yaşam sahibi olmaları için bireylerin cinsel 

eğiliminden ve kimliğinden bağımsız ola-
rak yaşayabildiği bir toplum yaratmak ge-
rekiyor. Toplumdaki sınırları kaldırmak ve 

nefreti yenmek için de AB genelini kap-
sayacı önlemler alınması gerekiyor” diye-
rek konunun önemine vurgu yaptı.  

               LGBT bireylerinin hakları başta 

İskandinavya ülkeleri olmak üzere birçok 

ülkede yasal güvence altına alınmış durum-
da. Ancak araştırmaya göre bu ülkelerde de 

LGBT bireyler birçok ayrımcılığa maruz 

kalıyorlar. En son Fransa ve Yeni 
Zelanda’da eşcinsellerin evlilik hakları ya-
salaştırılmıştı. Tüm dünyada ise 14 ülke 

eşcinsel evliliğe izin veriyor. Eşcinsellik, 

bazı ülkelerde hapisle bazı ülkelerde de 

ölüm cezası ile cezalandırılıyor. Avrupa’da 

da eşcinsellere bakış açısında tek bir görüş 

hakim değil, bu bireyler farklı ülkelerde 

yasal açıdan farklı konumlarda bulu-
nuyorlar. Kimi Avrupa ülkeleri LGBT bi-
reylerine çok geniş haklar tanırken kimi ül-
keler varlıklarını görmezden gelebiliyor. 

Aktör LGBT Hareketi’nin ilk büyük, kap-
samlı çalışması olan LGBT Hakları İlk 100 

Ülke Skor Listesi 2013 raporuna göre 

Türkiye’nin 63. Sırada bulunduğu listede, 

ülkede tüm resepsiyon merkezlerinde gö-
rüntülenmek üzere eşcinselliğin anlatıldığı 

yeni bir film yapmaya hazırlanan ve yaşam 

standartlarında dünya birincisi olan Norveç 

6. sırada, ülkedeki eşcinsel evliliklere res-
miyet kazandıran ve  Başbakanı Johanna 

Sigurdardot’ın da resmen eşcinsel evliliği 

yaptığı ülke olan İzlanda 5. sırada, eşcinsel 

ilişkilere hak tanınması 1989’dan beri ya-
sal olan ve eşcinsel birliktelikleri yasal-
laştıran ilk ülke Danimarka 4. sırada, Pride 

yürüyüşlerine Bakanlar ve Genelkurmay 

Başkanı’nın dahi katıldığı İsveç 3. sırada, 

dünyada ikinci eşcinsel başbakana sahip 

olma özelliğine sahip Belçika 2. sırada yer 
alırken 1. sırada Hollanda bulunuyor. Ülke 

bazlı düşünmeksizin bakıldığındaysa daha 
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çok sağ kanadında olan Conservative 

Party’ler LGBT haklarına daha çok karşı 

çıkan kesim. Ancak şu noktada belirtmem 

gerekir ki her Conservative Party LGBT 
karşıtı olacak diye bir kesinlik yok, nitekim 
şu anda hükümetinde Conservative 

Party’nin bulunduğu İngiltere, eşcinsel ev-
lilikleri geçtiğimiz yıllarda yasallaştıran ül-
kelerden biridir. 

                  Uluslararası Af Örgütü, Avrupa 

Birliği (AB) ve üye devletlerinin, homo-
fobik ve transfobik nefret suçlarıyla müca-
dele ve tüm bireyleri ayrımcılık, taciz ve 

şiddetten koruma konusunda başarısız ol-
duğunu dile getirdi. Uluslararası Af Örgütü 

Avrupa ve Orta Asya’daki ayrımcılık uz-
manı Marco Perolini “Nefret temelli şid-
detin, mağdurlar üzerinde özellikle hasar 

veren ve uzun vadeli etkileri bulunmak-
tadır. Hala çok sayıda üyesi gibi AB, kendi 

mevzuatında cinsel yönelim ya da cinsiyet 

kimliğine dayalı işlenen suçları nefret suçu 

olarak tanımamaktadır. Bu kabul edilemez 
çünkü cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği 

uluslararası insan hakları hukukunda ay-
rımcılığa karşı korunmaktadır” diye konuş-
tu. Uluslararası Af Örgütü’nün “Kim oldu-
ğum için: Homofobi, Transfobi ve Av-
rupa’da Nefret Suçu” adlı raporu, cinsel 

yönelim ve cinsiyet kimliğine açıkça nefret 

suçlarının temelleri arasında yer vermeyen 

birçok Avrupa ülkesinin yasalarında bulu-
nan boşluklara dikkat çekiyor. Rapor ayrı-
ca, homofobik ve transfobik şiddetle müca-
delede mevcut AB standartlarının nefret 

suçları konusundaki yetersizliğine de dik-
kat çekmekte. Ek olarak, bir suçun nefret 

suçu sayılabilmesi için de ayrımcı bir saik-
le işlenmiş olması gerekmektedir. Tüm 

bunların yanında Perolini, “AB ve üye dev-
letleri, her türlü nefret temelli şiddete yö-
nelik gerekli önlemleri almadan ayrım-
cılıkla mücadeledeki yükümlülüklerini ye-
rine getiremez. Mevcut çifte standartlar, 

şiddetin bazı formlarına diğer şiddet tür-
lerine kıyasla daha az ilgi gösterilmesi ve 

bunlara karşı daha az korunmanın hak 

edildiği düşüncesini doğurmaktadır. Bu, 

kendisiyle eşitliği ve kapsayıcılığı teşvik 

ettiği için övünen Avrupa Birliği için kabul 

edilemez bir durumdur” dedi. 

              Yakın zamanda AB çapında dü-
zenlenen bir ankete göre, çoğu zaman ku-
rumsallaşmış homofobi ve transfobi, ya-
rattığı korku nedeniyle homofobik ve 

transfobik şiddetinin yüzde 80’i polise bil-
dirilmemiş. Diğer vakalarda ise eşcinsel 

bireyler kendilerine yönelik saldırıları, açık 

bir eşcinsel olmamaları ve iş arkadaşları ya 

da ailelerinin eşcinsel olduklarını öğrene-
ceği korkusuyla bildirmemekte. Halen ken-
dilerini sosyal baskı altına hisseden ve de 

görüşlerini eylemle savunma hakkında bile 

ciddi sıkıntılar yaşayan bu bireylerin bu 

yönde korkularının olması kaçınılmaz bir 

durumdur. Ancak asıl sorun da burda yat-
maktadır. Çünkü tarih göstermiştir ki her 

zaman sesi çıkan muhatap alınmış ve haklı 

sayılmıştır. 

                  Aşkın tanımı kaynaklarda bir 

insana karşı duyulan güçlü etkilenme hissi 

şeklinde geçer. Yani aslında aşkın cinsiyeti 

yoktur, cinsiyet sınırlamalarını koyan ta-
mamiyle bizleriz. Hangi inançtan olursak 

olalım, hangi kültürde yetişmişsek yetişe-
lim, belki farklı koşullara doğuyoruz ancak 

bu bizim insani haklarımız olduğu ger-
çeğini değiştirmiyor. Şu bir gerçek ki dün-
yadaki eşitsizlikler bunlara göz yuman, 

sessiz kalan insanlar yüzünden olmaktadır. 

Bizlere düşen ise aynı hisleri paylaşsak da 
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paylaşmasak da insanlık adına bu tür hak-
larımızı savunmak, bunun için savaş-
maktır. 
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Syriza:                            
Umut veya Hayal Kırıklığı 

Cansu Yardımcı 

cansuyardimci@gmail.com 

               25 Ocak 2015'te, komşu Yuna-
nistan'daki seçimlerde karizmatik lider 

Çipras başkanlığında Syriza (Radikal Sol 

Koalisyonu) hem iktidar, hem de seçim-
lerden bu yana en çok ilgi gören tartışma 

konularından biri oldu. Radikal bir sol par-
tinin bir AB ülkesinde iktidara gelişi 

"'tarihsel' sıfatını hak eden bir gelişme" 

olarak görülmekle birlikte, bunun kriz yor-
gunu ülkede "sosyalist bir devrim olmasa 

da ahlaki bir devrim" olması umulurken; 

bir yandan da Çipras'ın vaatlerinin gerçek-
çiliği sorgulanıyor, olaylar ülke tarihinde 

bir "Yunan trajedisi" olarak değerlen-
diriliyor. 

 Trajedi görüşünü destekleyen 

Korkut Boratav, yazısında bu trajedinin ilk 

iki perdesini Yunanistan'ın önce belgelerle 

oynanarak Avro bölgesine alınması ve son-
rasında bölgenin "garibanları" içinde yer 

alması olarak sıralıyor. Dönemin iktidarı 

PASOK'un orta halli bir çevre ekonomisi 

olmaktansa "ihtişam tutkusuyla" hareket 

etmesi ve Avro'ya geçiş sınırlarının üze-
rinde olan kamu borçlarının istatistiklerle 

oynanarak düşük gösterilmesiyle drahmi 

tarihe karışır, Avro Bölgesi'ne girilir. Avro 
Bölgesi'nin emperyalizme özgü merkez / 
çevre ilişkilerini yaymasıyla Yunanistan 

bağımlı bir konuma girer ve bu asimetrik 

yapı Yunanistan'ın dışa bağımlılığını ko-
laylaştırır. 

 Boğaziçi Üniversitesi'nde düzen-
lenen "Ekonomik Kriz Zamanında Avru-
pa'da Demokrasi: Yunanistan Örneği" kon-
feransında konuşan Hakan Yılmaz ise 

Papandreu'dan başlamak üzere karar meka-
nizmalarının, Yunanistan'ın Avrupa'nın 

ekonomik yapısındaki bu yerini 

1970'lerden itibaren sorgulamadan kabul 
ettiğini ve diğer ülkelerin üretim gücüne 

karşılık yüksek- gelirli tüketici ihtiyacını 

karşıladığını savundu. Ayrıca Avrupa Bir-
liği'nin gittikçe hegemonik bir hale gelen 

ve katılımın neredeyse hiç olmadığı yapı-
sına da değindi. Antik Yunan'da- Sokrates, 
Plato ve Aristo'nun Atina'sında- demok-
ratik katılım en önemli unsurken, 18. ve 

19. yüzyılda katılım yerini haklar tartış-
masına bırakıyor. Avrupa demokrasisi de 

katılım değil, haklar üzerine kurulu hale 

geliyor. Almanya ve Fransa'nın veto gücü-
nün olması Avrupa Birliği'ni hegemonik ve 

hiyerarşik bir kuruluş haline getiriyor ve 

bu da demokrasi kavramıyla tamamen zıt-
laşıyor. 

 Yunanistan'ın Avrupa Birliği ile 

ilişkileri ekonomik bakımdan adeta Yu-
nanistan ve Almanya arasında bir anlaş-
mazlığa dönmüş durumda. Neredeyse ırkçı 

bir çerçeve belirlenerek, söylemler "Yu-
nanların tembel, Almanların disiplinli" ol-
duğu seviyesine indirgeniyor ve tembel 

Yunanların borçlarını disiplinli Almanlara 

ödemesi bekleniyor. Hakan Yılmaz'a göre 

bu söylem, bu savaşın aslında ekonomik 

olmasından çok kültürel olduğunun altını 

çizerek Avrupa'nın yarattığı "Avrupalı ol-
ma" bilincinin kendi karşı stereotipini de 

oluşturarak ayrımcılık yapmaya başladığını 

vurguluyor. Bu da, doğal olarak, Avrupa 

karşıtı bir reaksiyon yaratıyor. 

  Syriza'nın gelişinin "ahlaki bir dev-
rim" olmasını uman Vangelis Kechiotris, 

Yunanistan'ın son 5 yılda girdiği ekonomik 
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krizin ülkedeki yansımalarını şu sözlerle 

anlatıyor:  

"Her şeyi kaybetmiş ve ailesini de des-
tekleyemez hale geldiği için intihar edenler 

kimsenin umurunda değil. Aynı şekilde, 

elektrik ve su faturasını ödeyemedikleri 

için üşüyenler ve sefalet içinde yaşayanlar, 

evlerinde yemek bulunmadığı için çocuk-
larını aç okula gönderenler ve ancak kili-
senin ya da belediyenin düzenlediği yemek 

dağıtımı sayesinde hayatta kalanlarla ilgi-
lenmez oldu kimse. Hele göçmenler de-
nizde boğuluyorsa ya da toplama kamp-
larında hayvan gibi yaşıyorsa, kime ne? 

Acaba o Yunanların yardımsever, dostane 

değerleri, başka dillere ‘gurur’ ya da 

‘utanç’ olarak zor çevrilen o meşhur 

‘filotimo’ kelimesi nereye kayboldu? Yirmi 
sene yapay bir refah döneminden sonra 

beş sene ekonomik kriz bunları yerle bir 

etmek için yetti mi?" 

            Peki Syriza bunu değiştirmek için 

neler vaat ediyor ve bu reform politikaları 

ne kadar gerçekçi? 

 Hükümet programının ana ama-
cında Yunanistan'a 5 yıldır dayatılan vahşi 

kemer sıkma politikasına son verilmesi 

var. Bir başka deyişle "ekonominin siya-
setin finans pompası, siyasetin de eko-
nominin asli fırsat penceresi olmasına son 
vermeyi" amaçlıyorlar. Parti, ayrıca ülke 

borçlarının önemli bölümünün silinmesini, 

yardımlar için yeni müzakereleri ve sosyal 

hakların artırılmasını savunuyor. Bunun 
yanı sıra şu an mecliste üç Türk millet-
vekili olan Syriza, göçmen politikalarıyla 

Rumeli Türklerinin de desteğine sahip. 
Göçmenlerin dert yandığı başlıca konular 

çift dilli okullar, müftünün devlet tara-
fından atanması meselesi ve Türk dernek-
lerinin "Türk" adı yazılı tabelalara sahip 

olamaması. Syriza, partinin "insan odaklı 

politikalar" ürettiğini düşünen Rumeli 
Türkleri için de umut oldu. 

 Ayrıca radikal bir sol partinin bir 

AB ülkesinde iktidara gelişi; neoliberal he-
gemonyanın çatırdadığını gösteriyor ve 

bunlar tarafından dayatılan programların 

"geri döndürülemez" olduğu düşüncesinde 

ciddi bir çatlak oluşturuyor. Foti Benlisoy, 
yazısında Syriza'nın Avrupa'daki neoli-
beral politikalara karşı son otuz yılda belli 

bir tutum alan ve bu politikaların sınıf ka-
rakterini sorgulayan bir parti olmasına vur-
gu yapıyor. Syriza başarmak istediklerini 

başaramasa bile, sadece iktidara gelişi dahi 

umut verici olarak görülüyor. 

 Bu pozitif bakış açısının tersine, 

Syriza çoğunlukla ulusalcı ve popülist söy-
lemleri nedeniyle eleştiriliyor ve Vangelis 

Kechiotris'in iddia ettiği üzere bu söy-
lemler yüzünden sol çizgisinden kayarak 
gittikçe PASOK'a benzemeye başladığı 

söyleniyor. Hakan Yılmaz Facebook say-
fasında yaptığı bir yorumda "Syriza'da dile 

gelen sol umut doğru siyasetler uygu-
lanmadan tükenirse, doğacak hayal kırık-
lığının Yunanistan'da ve tüm Avrupa'da 

faşizan sağı ve neoliberal hegemonyayı 

güçlendireceğini" savunuyor.   

 Kuşkusuz, Syriza, Avrupa Birli-
ği'nin hegemon ve asimetrik ilişkilerinden 

şikayetçi olan herkes için bir umut oldu, bu 

umudun hayal kırıklığına dönüşüp dönüş-
meyeceğini de zaman gösterecektir. 
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Avrupa Entegrasyonu’nda 

Eksen Kayması?  

Yeni Dönemin Kuzey – Güney 

Çerçevesinde Yorumlanması 

 

Erdem Selvin     
erdem.selvin@boun.edu.tr 

Avrupa Birliği’nin Amerika 

Birleşik Devletleri ile müzarekerelere baş-
ladığı ve küresel mali piyasaların izlediği 

en önemli gelişmelerden biri olan Trans-
atlantik Yatırım ve Ticaret Ortaklığı An-
laşması (Transatlantic Trade and Invest-
ment Agreement / TTIP) farklı siyasal tar-
tışmalarda bir çok konuyu gündeme getir-
miştir. Avupa Topluluğu’nun bütünleşme 

süreci kapsamında tarihi göndermeler de 

içeren bu gelişmenin Avrupalılık algısına 

olan etkilerinden tutun da gelişmekte olan 

dünya ekonomileri üzerindeki etkisine ka-
dar bir çok konuda yankılarına yakın gele-
cekte şahit olacağız. İşte tam bu sebeple 

günümüzde duymaya alışkın olduğumuz 

bir manşeti bu konu hakkında da kullan-
mamız mümkün gibi görünüyor: Eksen 

Kayması? 

 Bilindiği üzere Avrupa Birliği ilk 

olarak ekonomik bir birliktelik temelinde 

yükselmeye başlamıştır. Birlik’in kurucu 

antlaşmaları, Avrupa Kömür ve Çelik Top-
luluğu, Avrupa Ekonomik Topluluğu gibi 

rejimler ekonomik bir birlikteliği ön gör-
müş ve bunu baz alarak ilerleme kat et-
miştir. Akademik literatürde de yer almış 

bu tarihi tartışma Jean Monnet, Robert 

Schuman gibi ünlü devlet adamlarının 

1950li yıllarda öne sürdüğü argümanlar 

çerçevesinde gelişmiştir.  

Avrupa Birliği entegrasyon 

literatüründe İşlevselcilik2 (functionalism) 
başlığı altında düzinelerce çalışma yayın-
lanmıştır. İşlevselciliğin Avrupa örneğin-
deki rolünden kısaca bahsedecek olursak; 

işlevselcilik bir yayılma etkisi (spillover 
effect) yaratacağından ekonomik bütün-
leşmenin ardından siyasal birtakım enteg-
rasyon gelişmelerini gözlemek kaçınılmaz 

olacaktır. Tam da Avrupa Birliği’nin bir 

çok alanda derinleşme ve genişleme (deep-
ening and widening) gerçekleştirmesi, 

öncesinde ekonomik ilişkilerin eşitlenmesi 

ve bütünleşmenin tam anlamıyla hayata ge-
tirilmesi ile mümkün olmuştur. Bu elbette 

argümansal düzeyde yapılan bir tartışma-
nın ürünü olarak ortaya atılan bir tezdir. 

Fakat Birlik’in günümüzde gerçekleştirdiği 

anlaşmaların temelini anlamamız açısından 

çok yararlıdır.  

 1960 yılında kurulan ve Avusturya, 
Danimarka, Norveç, Portekiz, İsveç, 

İsviçre ve İngiltere’nin taraf olduğu 

Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi Anlaşması 

(European Free Trade Area Association / 
EFTA) Avrupa Birliği’nin ekonomik en-
tegrasyonunu sağlamasından çok daha ön-

                                                           
2
 İşlevselcilik ve Yeni-İşlevselcilik uluslararası 

bütünleşme teorilerinde sıkça kullanılan iki 
kavramdır. Bütünleşmenin hangi koşullar altında 
hangi yöne evrileceği konusunda kalıcı öneriler 
sunan bu terimler AB entegrasyonunda da önem 
kazanmıştır. 
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ce Batı ve Kuzey Avrupa ülkeleri arasında 

ticaret serbestliği getirmişti. Ardından taraf 

ülkelerin yarısından fazlasının Avrupa 

Ekonomik Topluluğu’na üye olması ile 

Avrupa’da ekonomik bütünleşmenin bo-
yutu değişmiş, yeni alanlarda da genişle-
meye gidilmesine ihtiyaç duyulmuştur. 

Özellikle Avrupa’nın ve dünyanın şahit ol-
duğu siyasal ve ekonomik dönüşümlerin 

bunda etkisi olduğu muhakkak bir gerçek-
tir. Avrupa Birliği bu dönemde genişle-
mesini sürdürmüş ve yeni üye devletlerin 
entegrasyonu ile gündeme gelen birtakım 

kurumsal düzenlemeler yoluna gitmiştir. 
1995 yılına geldiğimizde ise Birlik, Avrupa 
Ekomik Bölgesi’nin (European Economic 
Area) kurulması ile birlikte tarihe EFTA 
genişlemesi (EFTA enlargement) olarak 
kaydolan gelişmeyi kat etmiştir. Bu geliş-
menin önemi daha önce vurgulanan iş-
levselciliğin sunduğu, ekonominin yön ver-
diği siyasal birliktelik modeline en uygun 

örnek olmasından kaynaklanmaktadır.  

Günümüze geldiğimizde ise Av-
rupa Birliği’nin Amerika Birleşik Devlet-
leri ile müzakerelerini sürdürdüğü Trans-
atlantik Yatırım ve Ticaret Ortaklığı An-
laşması (TTIP) benzer bir tartışmayı gün 

yüzüne çıkarmaktadır. Ekonominin yön-
lendirmesi ile Avrupa ile ABD arasında 

ileride gerçekleşebilecek bir siyasal ortak-

lığın yarattığı etki TTIP ve ABD karşıtı 
Avrupa Birliği vatandaşlarının sokağa dö-
külmesine ve konu hakkında geniş spe-
külasyonlar yapılmasına neden olmuştur. 

Tüm bu gelişmeler ışığında kanıksanan o 

başlık bu kez Avrupa Birliği için kul-
lanılmaya başlamıştır. Birlik’in ileriki gün-
deminde gerçekten bir ‘eksen kayması’ söz 

konusu olacak mı, bunu zaman gösterecek 

fakat bu çerçevede değerlendirilmesi 

gereken bir başka mesele ise Avrupa Birli-
ği ile Amerika Birleşik Devletleri’nin si-
yasal ilişkilerinin geçirdiği dönüşümdür. 

Bu dönüşümün yakın tarihine bakmadan 
önce söylenmesi gerekilen son bir husus 

ise belirtilen ‘eksen kayması’ söylemi ger-
çeği birebir yansıtmasa bile bu gelişmeyi 

yakın gelecekte Avrupa Birliği ile Amerika 

Birleşik Devletleri’nin dış politikalarında, 

uluslararası sorunlara yaklaşımlarında ve iç 

meselelerde karşılıklı ekonomik çıkarların 

gözetilmesi bağlamında yeni bir siyasal 

çerçeve ile karşılıklı adımların atılması 

noktasında çözümleyeceklerinin bir ga-
rantörü olarak okumak mümkündür. 

Avrupa Birliği, kurulduğu tarihten 

itibaren üye devletler arasında tam bir en-
tegrasyonun sağlanması için ortak siyaset 

üretme ve çalışma alanlarını genişletme gi-
bi amaçlar edinmiştir. Bu siyasal alan-
lardan ve aynı zamanda araçlardan biri de 

Avrupalılık olgusudur. Özellikle uluslar-
arası göç ve vatandaşlık mevzuularında 

üye devletlerde ortak bir siyasal tutumun 

benimsenmesi bütünleşme sürecinde Bir-
lik’in dönüm noktası olarak tahayyül edil-
miş, fakat pratikte olumlu sonuçlanmayan 

sayısız başarısız deneme ile bu alan üye 

devletlerin egemenlik alanına bırakılmıştır. 

Fakat yine de toplumsal düzeyde bir 

Avrupalılık olgusundan söz etmemiz hatalı 

olmaz. 2. Dünya Savaşı ardından iki kam-
pa ayrılmış uluslararası sistemde bu olgu, 
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başta, Batı cephesinde yer almak ve Batılı 

fikirlerin3 yeşereceği bir ortam hazırlamak 

amacıyla Amerika Birleşik Devletleri’nin 

etki alanında gelişmiştir. Burada da ekono-
mik yardımların böyle bir yakınlıkta söz 

hakkı olduğunu söylememiz yanlış olmaz. 

Bu siyasal ve toplumsal yakınlık Sovyet-
ler’in yıkılışı ve globalleşen dünyanın hızla 

artan nüfusunun büyük çoğunluğunun Av-
rupa Birliği’ne yönelmesi ile yeni bir dö-
nüşüme tabii olmuştur. Arada atlanmaması 

gerekilen diğer önemli gelişme ise 1993 

yılında Maastricht Antlaşması ile toplu-
luğun Avrupa Birliği adı altında bugünkü 

yapısına kavuşması ve AB vatandaşlığının 

yapılandırılmasıdır. Tüm bu tartışmaların 

yapıldığı yıllarda yaşanan küresel mali 

krizler ve ardından gelen ABD’nin Irak 

Müdahelesi Avrupa Birliği’nde temelden 

bir tutum değişikliğine yol açmış, Birlik’in 

ABD karşıtı temsilci ve fikir adamlarının 

kesin bir galibiyeti ile sonuçlanmıştır. Bu 

çerçevede yaşanan en büyük dönüşüm yine 

sosyolojik temelde Avrupalılık anlayışında 

gerçekleşmiş ve Refah Devleti (welfare sta-
te) kavramının pratikte uygulamaya kon-
masına neden olmuştur. Bunun doğal bir 

sonucu olarak da Avrupa Birliği ile 

Amerika Birleşik Devletleri arasında gel-
gitlerle dolu bir döneme girilmiştir. İşte 

tam bu süreçler dahilinde TTIP tar-
tışmalarına baktığımızda ikili arasında yeni 
bir siyasal yakınlık döneminin üzerinde dü-
şünmemiz gerekmektedir.  

Son olarak Transatlantik Ticaret ve 
Yatırım Ortaklığı Anlaşması’nın dünya 

konjontürüne, özellikle ekonomik manada, 

neler getireceği üzerinde kafa yormamız 

gerekmektedir. Daha önce de belirtildiği 

üzere Avrupa Birliği’nin kurulmasına ön 

                                                           
3
 Burada kastedilen kavramsal analiz negatif haklar 

bağlamında liberal demokratik düşüncelerdir. 

ayak olan ekonomik bütünleşme ilk başta 

Batı ve Kuzey Avrupa ülkeleri arasında 

hayat bulmuştur. Bundan dolayı dünyanın 

gelişmiş ekonomileri Birlik üzerinde çok 

daha söz sahibi olacak bir pozisyona 

yerleşmişlerdir. Fakat 1960lı ve 70li yıllara 

geldiğimizde Birleşmiş Milletler’in de 

ajandasına girmiş olan Kuzey – Güney
4 

ayrımı yani gelişmiş ve gelişmekte olan 
ekonomiler arasında yaşanan uluslararası 

ticaret yapılanması, her ne kadar gelişmek-
te olan ülkeleri içinde barındırsa da Avrupa 
Birliği’nin ajandasına girememiş, ulus-
lararası adil ticaret görüşmelerinde Birlik 
suskunluğunu korumuştur.  

Bu çerçevede TTIP müzakerelerini 

düşündüğümüzde uluslararsı ticaretin ser-
bestleşmesi, dünyanın en büyük iki pazarı 

olan ve özellikle gelişmekte olan Afrika ül-
kelerinin yerel üreticilerine onların deyi-
miyle ‘borçlu olan’ Avrupa Birliği ve 

Amerika Birleşik Devletleri’nin böyle bir 

anlaşma yoluna giderek dünyada hüküm 

süren açlık gibi uluslararası yapısal şiddeti 

yeniden üretecek bir gelişme gündeme 

getirmesi doğal olarak akademik camiada 

da hiddetli tartışmalar yaratacaktır.  

Sonuç olarak Avrupa Birliği ile 

Amerika Birleşik Devletleri’nin küresel 

mali güçler arasında varlığını idame etti-
rebilmek amacıyla müzakerelerine baş-
ladığı Transatlantik Ticaret ve Yatırım Or-
taklığı Anlaşması toplumsal, siyasal, fi-
nansal ve tarihsel bir çok tartışmayı ye-

                                                           
4
 Kuzey ülkeleri gelişmiş dünya ekonomilerini 

temsil ederken Güney ülkeleri gelişmekte olan 
ekonomileri temsil etmektedir. 1960lı yılların 
terminolojisini günümüze uyarladığımızda BRIC 
ülkeleri (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin Halk 
Cumhuriyeti) ve 1970li yılların sonlarında 
uluslararası ekonomik tahakküm-lerden kurtulan 
OPEC ülkeleri bu ikili çerçevenin dışında 
tutulmaktadır. 
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niden gündeme getirerek şu soruyu sor-
mamıza neden olmaktadır: Avrupa Birliği 

eksen kayması mı yaşıyor? Bu sorunun 
açık bir cevabı olmamasına rağmen bu ya-
zıda okuyuculara olası tartışmaların çer-
çevesi hakkında genel bir görüş sunulması 

hedeflenmiştir. Avrupa Birliği’nde yeni 

dönemin neler getireceğini hepimiz bek-
leyip göreceğiz. 
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Bir Yaklaşım:                     
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Mustafa Gül 

mustafagul9432@gmail.com 

Tam elli altı yıllık müzakere geç-
mişinin sonunda Türkiye’nin bugün Avru-
pa Birliği’ne ne kadar yakın olduğu -ya da 
artık ne kadar yakında olmak istediği- 
şüphesiz ki geniş bir tartışma konusu. Elli 

altı sene gibi uzun bir zamandan bahset-
tikten sonra öngörüler her ne kadar insanı 

kat edilmiş ciddi bir mesafe algısına yön-
lendirse de son dönemin yansıttığı politik 

görüntü bu öngörülerde bazı yanılsamalar 

olduğunu işaret ediyor. Peki bu kadar uzun 

zaman sonucunda doğrusal bir boyutta 

ilerlemesi beklenen, ancak “doğrulama-
yan” ve sıklıkla dalgalanabilen bu ilişki 

durumunun nedenleri ne? Hiç kuşku yok ki 

buraya cevap olarak AB adına yazılabi-
lecek Türkiye tarafından karşılanamamış 

veya karşılanmayan birçok siyasi, eko-
nomik hatta sosyolojik kaygı var. İşte tam 

bu noktada, bu kaygıların neden karşı-
lanamadığı veya karşılanmak istemediği 

hakkında bir fikre sahip olabilmek; do-
layısıyla ilişkiler arasındaki dalgalan-
malarla ilgili nedenselliği daha iyi kurul-
muş yorumlar yapabilmek için Türk iç 

siyasetinin yaşadığı dönemsel değişimleri 

bilmenin önemi bu değişimlerin Türkiye-
AB ilişkilerini nasıl etkilediğini görebil-
mek adına artıyor. Bu makalenin amacı da, 

AB ile –o dönemdeki ismiyle Avrupa Eko-
nomik Topluluğu- üyelik müzakerelerine 

başladığı dönemden günümüze gelen süre 

sarfı içinde Türkiye’de içeride yaşanan 

gelişmelere kısaca ışık tutmak ve bu 

gelişmelerin görüşme sürecini nasıl etki-
leyebildiğini gösterebilmektir. 

Yazıda siyasi durum beş dönem 

içerisinde ele alınacak. Bunlardan ilki 

AET’ye yapılan üyelik başvurusu ile baş-
layıp katma protokolün imzalanmasıyla 

biten 1959-1970 arası AB - Türkiye mü-
zakere tarihi literatüründeki ismiyle 

“hazırlık” dönemi. İkincisi protokolün 

imzalanmasından 1980’de dondurulmuş 

ilişkilerin ülkede sivil bir iktidarın kurul-
masıyla yeniden başladığı 1983 yılına 

kadar devam eden süreç. Üçüncüsü don-
durulmuş ilişkilere yeniden başlanma-
sından gümrük birliğine girilen ve böylece 

1970’de karma protokolün imzalanmasıyla 

başlatılan “geçiş” döneminin kapandığı 

1996 yılına kadar gidiyor. Dördüncüsü 

gümrük birliğine girişten 17 Aralık 2004’te 

Brüksel Zirvesi’nde Türkiye için alınan 

tam üyelik müzakerelerine kabul kararına 

dek geçen dönem. Beşinci ve sonuncu 

olarak ele alınacak dönemde ise tam üyelik 

müzakerelerine başladığımız “nihai” döne-
min başlangıcından günümüze kadar gelen 

sürede yaşanan AB üyelik süreci açısından 

önemli gelişmeler incelenecek. 

 Başlarken... (1959-1970) 

Bu dönemde birliğe giriş süreci açı-
sından önem teşkil eden gelişmelere bak-
madan önce, Türkiye’nin 1959 yılında -
veyahut ellilerin sonunda- içinde bulun-
duğu politik atmosferden, ve AET’ye gire-
bilmesinin o dönemde Türkiye için ne 

anlam ifade ettiğinden bahsetmekte fayda 
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var. Öncelikle, elliler Türk siyasi tarihi 

açısından birçok yeniliğin ve değişimin 

damgasını vurduğu çok kritik bir dönemdi. 

İktidardaki Demokrat Parti 1950 senesinde 

yirmi yedi yıllık tek parti iktidarını 

Türkiye’de gizli oy açık sayım usulüyle 

yapılan ilk seçimle devirmiş, on yıllık 

iktidarının nüveleri çok partili siyasi hayata 

geçiş hususunda nihayet bir istikrarı sağ-
layabilmişti. Kısa sürede büyük bir halk 

desteği alabilen DP’nin iktidara geldiğinde 

karşısındaki en büyük problem; II. Dünya 

Savaşı’nda tarafsız kalabilmiş Türkiye’nin 

harbden sonra oluşan Soğuk Savaş ikli-
minde bu sefer bir taraf olma baskısıyla 

karşı karşıya oluşuydu. DP hükümeti, 

SSCB’nin doğu anadoludan toprak ve 

boğazlarda ortak üs talebinin yarattığı bas-
kı ve ideolojik nedenlerden dolayı taraf ol-
ma seçeneğini ABD’nin başını çektiği batı 

bloğundan yana kullandı. O dönemde, -ve 
de ilerleyen dönemlerde- tüm Batı Avrupa 

devletleri de aynı blokta bulunuyordu.  

Bu politik durumun yanında, DP 

iktidara geldikten sonra ticari ve ekonomik 
alanda da birçok önemli değişim yaşandı. 

Dış ticarette liberasyona gidilişi, 1951 ve 

1954’te çıkarılan yabancı sermayeyi teşvik 

ve petrol kanunları ve bunun gibi hamleler 

aslında şöyle bir durumu işaret ediyordu; 

önce politik olarak tercihini Batı’dan yana 

kullanan Türkiye, ekonomisini de dışa –

“dış” 1950’lerde batı bloğunda olan bir 

ülke için büyük ölçekte batı demekti- 
açmak istiyordu ve dolayısıyla bu “dışa” 

olan açılımı kapsayacak ekonomik bir 

müttefiklik hiç şüphe yok ki çok cazip 

olurdu. İşte tüm bu kaygılarla -ve tabii ki 
Yunanistan’ın da yakın zaman önce yaptığı 

başvurunun tesiriyle- harekete geçen 

Türkiye, 31 Temmuz 1959’da Avrupa 

Ekonomik Topluluğu’na ortaklık başvuru-
sunda bulundu. Ortaklık başvurusundan 

1970 Karma Protokolünün imzalandığı dö-
neme dek Türkiye’de gerçekleşen önemli 

gelişmeleri ise şöyle sıralayabiliriz; 27 

Mayıs 1960 askeri darbesi, Türkiye İşçi 

Partisi’nin 1961’de kuruluşu ve ülke ça-
pında sol politik görüşlerde artan 

popülarite. 

27 Mayıs 1960 sabahı 37 subaydan 

oluşan askeri cunta DP’nin ülkeyi giderek 

bir baskı rejimine dönüştürdüğünü ve kar-
deş kanı akıtmaya başladığını ileri sürerek 

ülke yönetimine el koydu. Darbenin ar-
dından cumhurbaşkanı ve hükümet üyeleri 

tutuklanarak, hükümet; 235 general ve 

3500 civarında subay emekliye sevk edi-
lerek, ordu; 1402 üniversite öğretim görev-
lisi görevden alınarak ve bazı üniversiteler 

kapatılıp el konularak, üniversiteler; 520 

hakim ve yargıç görevden alınarak ise yar-
gı kontrol altına alındı. Bu darbe AET’ye 

henüz başvuruda bulunmuş Türkiye’nin 

üyeliği için elbette lehine olmadı. 

Darbeden sonra yönetime gelen koalisyon 

hükümetlerine topluluk tarafından önerilen 
ve hükümetler tarafından reddedilen 

“tercihli ticaret anlaşması” modelinin sebe-
bi, konu ile ilgili bazı incelemelere göre 

ekonomik olmaktan çok topluluğun askeri 

müdahale sonrasında Türkiye’deki siyasal 

gelişmelerden duyduğu endişeler nedeniyle 

ilişkileri sıkılaştırmaktan kaçınma isteği ile 

ilgiliydi.  
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Ellili yıllarda Demokrat Parti’nin 

tutunduğu net ideolojik tavır ve ülkedeki 

sol düşünce hareketlerine gösterdiği taviz-
sizlik, sol grupların darbeden sonra bul-
duğu boşluğu örgütlenerek doldurmalarını 
sağladı. Türkiye İşçi Partisi, 13 Şubat 

1961’de 12 sendikacı tarafından bu at-
mosferde doğdu. 1960lı yıllar sadece 

Türkiye’de değil; başta Avrupa olmak üze-
re dünya üzerinde birçok yerde gençler 

üstünde sol görüşlerin popüler olduğu bir 

dönemdi. TİP de, kısa sürede kayda değer 

genişlikte bir tabana ulaştı ve 1965 genel 

seçimlerinde yüzde üçten fazla oy alarak 

mecliste 15 sandalye aldı. TİP’in Türkiye-
AB müzakere süreci açısından önemi; 

1963’te Ankara Anlaşmasıyla başlayan 

AET ile entegrasyon sürecine o yıllarda 
mecliste muhalefet eden tek parti 
olmasıydı. “Muasır medeniyetler sevi-
yesine ulaşma” hedefi bakımından AET, 

Türkiye’deki hemen hemen her siyasi parti 

için ideolojilerin üstünde bir hedefti. Bu 

genel kanının aksine AET’nin bu hedefe 

yardımcı olmayacağını düşünen TİP’in o 

dönemde yaptığı muhalefet devletin AET 

politikaları üzerinde bir değişikliğe neden 

olmadı. Ancak işin doğrusu, TİP’in bu 

duruşu -ki ileriki dönemlerde de karşımıza 

çıkacak olan- toplumun göz önüne alına-
bilir bir kesimine ait bir düşünce setini 
yansıtması açısından önemliydi; AET 

“yerel” değildi. 

Bindik bir alamete... (1970-1983)  

70 li yıllar hiç kuşku yok ki Türkiye 

siyasi tarihinin en çalkantılı dönemiydi. Bu 

dönemde yaşanan siyasi istikrarsızlık ve 

neredeyse iç savaş noktasına gelen politik 
çatışma ortamı elbette AET’ye üye olma 

sürecini önemli ölçüde etkiledi. Bu dö-
neme damgasını vuran kritik gelişmeler 12 

Mart 1971 askeri muhtırası, Ecevit CHP’si 

ve “ortanın solu” kavramının siyasi ha-
yatımıza girişi, 1974 Kıbrıs müdahaleleri, 
Milliyetçi Cephe hükümetleri ve 12 Eylül 

1980 askeri darbesi başlıkları altında 

toplanabilir. 

12 Mart 1971 günü askeri üst 

komuta kademesi parlamento ve hükü-
metin omuzlarına anarşi ve kargaşaya son 

verme, reformları uygulamaya sokma, 

mevcut anarşik durumu giderecek ve 1961 
Anayasası’nın uygulanmasını sağlayacak 

çare olarak kuvvetli ve inandırıcı bir hükü-
meti kurma sorumluluklarını yükleyen, ve 

bunların hızla gerçekleşmemesi halinde 

yönetime el koyacaklarını belirten bir muh-
tıra yayımladı. Aynı gün toplanan Bakanlar 
Kurulu, muhtıra ile ortaya çıkan durumu 

dört saat kadar değerlendirdikten sonra 

hükümetin istifasına karar verdi. İşin 

doğrusu, bu müdahale AET ile olan 

ilişkileri doğrudan etkilemedi. Ancak iler-
leyen süreçte toplulukla olan ilişkilerde 

kritik kararlara imza atacak bir isim olarak; 
o dönem CHP içinden müdahaleye kesin 

bir şekilde tavır koyan  dönemin parti ge-
nel sekreteri, “ortanın solu” politikalarının 

mucidi Bülent Ecevit’e bu sayede parti 

genel başkanlığı yolunu açması ve de 

muhtırayla beraber bastırılmış daha sol 

grupların CHP çatısı altında birleşmesini 

sağlatması açısından önemliydi.  

CHP AET’ye üye olmaya gelenek-
sel duruşu –muasır medeniyetler seviyesi-
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ne ulaşma, çağdaşlaşma hedefleri- iti-
bariyle her daim sıcak bakmıştı. Fakat bir 

yandan da parti tarafından ülkeyi tek taraflı 

olarak zor duruma sokacağını ya da ül-
kenin siyasi ve iktisadi bağımsızlığını 

tehdit edeceği düşünülen politikalardan 

kaçınılması gerektiği savunuluyordu. Nite-
kim, 70 lerin başında muhtıraya kadar ge-
len süre içerisinde ekonomik olarak başa-
rısızlığa uğrayan sağ Adalet Partisi 

iktidarının ve 12 Mart müdahalesinin ar-
dından ilerleyen süreçte sol grupların yeni 

Ecevit CHP’sine yaklaşmasının  etkisiyle 

CHP’de “halkçı” ve “bağımsızlıkçı” kay-
gılar daha ön plana geçti, ve 1973’te 

Katma Protokol’ün yürürlüğe girmesi için 

mecliste yapılan oylamada AP’ye proto-
kolün getirdiği ekonomik yükümlülüklerin 

kaldırılamayacağı ve Türkiye’nin toplu-
luğun bir pazarı haline geleceği gerek-
çeleriyle muhalefet etti ve ret oyu kullandı. 

Mecliste yapılan oylamada kabul oyu kul-
lanan partiler AP ile beraber Cumhuriyetçi 

Güven Partisi iken; Demokratik Parti CHP 

ile beraber ret oyu kullanan diğer partiydi. 

Protokol, CHP ve DP muhalefetine rağmen 

meclisten geçti ve 1973 senesinde yü-
rürlüğe girdi. 

1959’da Birleşik Krallık’ın Kıbrısı 

terk etmesi sonucunda Rum ve Türk 

cemaatleri arasında kurulan ortaklıkla 

meydana gelen Kıbrıs Cumhuriyeti 

yetmişli yıllara gelindiğinde iki toplum 

arasında sert anlaşmazlıklara hatta silahlı 

çatışmalara sahne oluyordu. Tüm bu ya-
şananlarla beraber son olarak Yunan askeri 

cuntasının 15 Temmuz 1974’te adada dar-
be yapması ve yönetime el koyması, Tür-
kiye devletini adaya askeri müdahalede 

bulunma fikrine sevk etti. Türkiye, Kıbrıs 

Cumhuriyeti üstündeki garantörlük hak-
larını kullanarak, adaya ilki 20 Temmuz’da 

ikincisi 13 Ağustos’ta başlayan iki askeri 

harekat düzenledi. Türk ordusunun bu ope-
rasyonlarının ardından Kıbrıs’ta darbeyle 

başa gelen Nikos Sampson hükümeti ve 

Yunanistan’daki askeri cunta idaresi yıkıl-
dı. Kıbrıs müdahalesi ve müdahalenin ar-
dından adada ortaya çıkan yeni çift top-
lumlu yapı; AB müzakere sürecinde o dö-
nemde, ilerleyen dönemlerde ve hatta gü-
nümüzde Türkiye’nin karşısına çıkan en 

büyük engellerden biri olarak yer aldı. 

1974 Türkiye’sinde müdahale toplumda 

çok büyük bir coşkuyla karşılandı; çünkü 

bu olay Osmanlı Devleti’ni de kapsayan 

geniş bir geçmişten bu yana Türkiye tara-
fından devleti ilgilendiren diplomatik bir 

meselede sergilenen ilk kesin ve kararlı tu-
tumdu. Dolayısıyla Kıbrıs meselesi Türk 

toplumu için “milli” bir meseleye de 

dönüşmüş bulunuyordu. Bu durum, AET / 
AB - Türkiye müzakerelerinde Kıbrıs me-
selesi gündeme geldikçe sürecin yavaşla-
masına ve bazen tıkanmasına neden oldu. 

Milliyetçilik, yetmişlerin sağ 

partilerinde o dönemde gittikçe popüler-
leşen sol söylemlere ve hareketlere karşılık 

yükselen bir trend haline geldi. Adalet 

Partisi - Milli Selamet Partisi - Milliyetçi 

Hareket Partisi- Cumhuriyetçi Güven 

Partisi koalisyonundan oluşan Milliyetçi 

Cephe Hükümetleri üyelerinden özellikle 

MSP ve MHP’ye göre; AET bir Hristiyan 

Kulübü idi ve AET’ye girmek “milli” 

çıkarlarımıza uygun değildi. Örneğin, MSP 

genel başkanı Necmettin Erbakan’a göre 
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“AET siyonist ve masonların kurduğu bir 

Hıristiyan birliği olup; üyeliğimiz, Rum, 

Ermeni ve Yahudilere Türkiye’ye dönüp 

toprak satın alıp yerleşme hakkı doğu-
racaktı.” MSP lideri Erbakan, bunun yerine 

“İslam Ortak Pazarı” kurulmasını öner-
mişti. Konuyla ilgili bazı incelemelere gö-
re, MSP’nin Türkiye – AET ilişkilerinde 

en önemli etkisinin, 1976’da Yunanistan’ın 

topluluğa tam üyelik başvurusu geldiği ve 

topluluk ülkelerinden başvuru yapılması 

konusunda uyarı geldiği halde, Başbakan 

Demirel’in bu konuda adım atmasını en-
gellemekti. Bu dönemin, Türkiye’nin üye-
liği ya da Yunanistan’ın üyeliğinin kabul 

edilmemesi bakımından kaçan bir fırsat ol-
duğu yakın siyasi tarihimizin en tartışmalı 

konularından biridir. 

12 Eylül 1980 sabahı Türk Silahlı 

Kuvvetleri ülke içinde anarşinin yaygın-
laştığını siyasi cinayetleri ve hükümet ve 

parlamentonun görevlerini yapamadığını 

öne sürerek yönetime el koydu. AET ile 

yapılan müzakere sürecinde görüşmelere 

en ağır darbeyi bu gelişme indirdi. İşin 

doğrusu, darbenin ilk zamanlarında AET 

ilginç bir şekilde süreci izlemeyi ve tem-
kinli olmayı tercih etti. Hatta Katma Pro-
tokol yükümlülükleri içerisinde bulunan 

IV. Mali Protokol Haziran 1981’de onay-
landı. Ancak Milli Güvenlik Konseyi’nin 

tüm siyasi partileri kapatma kararına  

DİSK’in 52 yöneticisi için idam istemi ve 

Barış Derneği davası eklenince, 1981 yılı-
nın sonbaharından itibaren Topluluğun 

Türkiye’ye karşı olumsuz tutumu belir-
ginleşmiş, ilişkiler siyasi olarak askıya 

alındığı gibi, Türkiye’de insan hakları ve 

demokratik özgürlükler sağlanana dek mali 

yardımın da askıya alınması gündeme gel-
mişti. Hiç kuşku yok ki, 12 Eylül ve ardın-
dan getirdiği anti-demokratik ortam Tür-
kiye-AET/AB ilişkilerini dramatik zorlukta 

bir yola soktu. Askıya alınan ilişkiler, 

1983’te Türkiye’de yeniden sivil bir ikti-
darın kurulabilmesinin ardından devam et-
tirilmeye başlandı. 

Seksenler; Özallı yıllar (1983-1996) 

1980’li yıllar, Türkiye’de demok-
rasi ve insan hakları ihlallerinin damgasını 

vurduğu dönemdi. 12 Eylül darbesi ile be-
raber gelen darbe anayasası ve MGK’nin 

Türkiye siyaseti üzerinde aldığı otoriter 

tedbirler bu ortamın oluşmasının tetikleyici 

faktörleriydi. Tahmin edilebileceği gibi, 

Türkiye siyasetinde oluşan bu anti-
demokratik ortam AET/AB ile olan 
ilişkileri olumsuz yönde etkiledi. Başvuru 

sürecinde topluluk Türkiye’nin karşısına 

sürekli çözülmesi beklenen siyasi çoğul-
culuğun düzeltilmesi, demokratikleşme, in-
san haklarında düzelme ve 80’lerde sıcak 

çatışma seviyesine evrilen Kürt sorununun 

siyasi yollarla çözülmesi sorunlarını çıkar-
dı. Bu konularda o dönemde tatmin edici 

bir mesafe katedemeyen Türkiye için 

AB’ye giriş süreci de dilediği kadar hız-
lanamadı. Bu dönemdeki kayda değer iç 

siyasi gelişmeleri; altı yıl başbakanlık ve 

dört yıl da cumhurbaşkanlığı yaparak 

dönemi tabiri caizse “domine eden” Turgut 

Özal iktidarı, ve PKK ve silahlı eylemlilik 

haline geçişi olarak sıralayabiliriz. 

Turgut Özal, siyaset sahnesine ilk 

defa 12 Eylül’den önceki son hükümette 
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Başbakan Süleyman Demirel’in müsteşar-
lığını yaparken altında imzası olan 24 

Ocak Kararları’yla çıktı. Bu kararname bü-
yük ölçüde IMF’nin o dönem talep ettiği 

ancak daha önce gerçekleştirilmeyen dü-
zenlemeleri içeriyordu; 24 Ocak Kararları, 

Türkiye’yi tek taraflı olarak yabancı ser-
mayeye açmayı öngörüyordu. Darbeden 

sonra da, MGK’nin kurduğu Bülent Ulusu 

hükümetinde bu kararların uygulanması 

için ekonomiden sorumlu başbakan yar-
dımcılığı görevine getirildi. Temmuz 

1982’de bu görevinden istifa eden Özal; 

Mayıs 1983’te ANAP’ı kurdu ve kasımda 

girilen seçimlerle tek başına iktidar oldu. 

13 Aralık 1983’te kurulan Özal başkan-
lığındaki ANAP hükümetinin programında 
“AET ile münasebetlerimizde esas hede-
fimiz tam üyelik olmakla beraber, bütün 

safhalarda münasebetlerimizin dengelen-
mesini esas alan bir anlayış içinde ola-
cağız” yazıyordu. O dönemde yaşanan de-
mokrasi temelli problemlere rağmen; 1987 

yılında Türkiye AET’ye tam üyelik başvu-
ruda bulundu. Ne var ki; iki yıllık bir de-
ğerlendirme sürecinin ardından AET; başta 

azınlık ve Kıbrıs sorunlarını ve diğer siyasi 

ve ekonomik durumları gerekçe göstererek 

bu talebi reddetti. 

PKK (Partiya Karkerên Kur-
distan/Kürdistan İşçi Partisi) silahlı örgü-
tünün kuruluşu 1970’li yılların başına da-
yanır. Örgüt kurulduğu dönemde Tür-
kiye’nin güneydoğusu, Suriye’nin kuzey-
doğusu, Irak’ın kuzeyi ve İran’ın kuzey-
batısında bağımsız sosyalist bir Kürt dev-
leti kurmayı amaçlıyordu. 1978’den itiba-
ren şehir eylemlerine başlayan grup, 1980-
84 arasındaki süreçte Suriye ve Lübnan’da 

dağ kadrolarının oluşumunu tamamladık-
tan sonra; 15 Ağustos’ta Siirt Eruh, ve 

Hakkari Şemdinli’de eşzamanlı iki silahlı 

eylem düzenleyerek silahlı propaganda sü-

recine başlamış oldu. PKK’nin Türk politik 

arenasına girişi, beraberinde Türkiye adına 

birçok olumsuz problem getirdi. AET/AB 

tarafından daima Türkiye’nin örgütle gir-
diği mücadelede izlediği bazı problematik 

yöntemlerin azınlık haklarının ihlaline ne-
den olduğu endişesi belirtildi ve Tür-
kiye’den siyasi bir çözüme gidilmesi bek-
lentileri dile getirildi. PKK ile girilen mü-
cadeleden sonra askeri harcamaların dok-
sanlı yıllarda bir dönem milli bütçenin 

yüzde onunu aşması, dolayısıyla bu duru-
mun Türkiye’nin ekonomisini düzeltecek 

reformlara devamlı ket vurması PKK’nin 

ortaya çıkışının AET üyelik sürecine ya-
rattığı bir diğer dolaylı etki olarak not 

edilebilir. 

Nihai Dönem (1996-2004)  

Doksanlı yıllar Türkiye için siyasi 

istikrarsızlığın, ardından getirdiği ekono-
mik çöküntünün ön plana çıktığı dönemdi. 

Bu siyasi istikrarsızlığın meydana gel-
mesinde, ülkenin son yirmi beş yıllık siyasi 

hayatına damgasını vurmuş “4’ler” in 

(Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, 

Necmettin Erbakan, Alparslan Türkeş) 

siyasi arenada son dönemlerine gelmeleri 

ve Turgut Özal’ın da ölümüyle beraber 

sahnede oluşan bir boşluğun tetikleyi-
ciliğinden bahsetmek mümkün. 90’lı 

yıllarda yapılan genel seçimlere bakıldı-

ğında birbirine yakın ve kayda değer oy 

oranları yakalayan 3-4 partili tablolar bir 
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kararsız seçmen kitlesinin işareti olarak bu 

tezi destekleyebilir. Ülkenin ekonomik ola-
rak da iyi yönetilememesiyle dikkat çeken 

bu dönemde, AB üyeliği açısından önem 

teşkil eden gelişmeleri ordunun hükümete 

yaptığı 28 Şubat müdahalesi ve 2001 

ekonomik krizi olarak sıralayabiliriz. 

1996’da kurulan Refah-Yol hü-
kümeti, özellikle Refah Partisi kanadının 

iktidar oluşuyla meydana gelen birtakım 

gelişmeler Türkiye siyasi literatürüne 

“irtica” kavramını soktu. O dönem özel-
likle ordu bu “irtica” endişesini taşıdığını 

sık sık dile getiriyordu. Bu gelişmelerin ışı-
ğında 28 Şubat 1997’de yapılan MGK 

toplantısı 9 saat sürdü. MGK, laikliğin 

Türkiye'de demokrasi ve hukukun teminatı 

olduğunu sert bir şekilde vurguladı. MGK 

kararları hükümete bildirildi. Kararda, 

laiklik için yasaların uygulanması istendi. 

Sonuç olarak, ilerleyen süreçte Refah 

Partisi lideri ve başbakan Necmettin 

Erbakan başbakanlıktan istifa etti. 28 

Şubat’ta MGK Genel Sekreterliği’nden ya-
pılan açıklamadaki “Türkiye’nin 1997 yılı 

içinde, AB’ye tam üye olacak ülkeler lis-
tesine girmeyi öncelikli bir hedef olarak 

sürdürdüğü, böyle bir dönemde resmi ve 

sivil kurum ve kuruluşların bu sürece kat-
kıda bulunmasının gerekli oluşu” noktası 

dikkat çekiciydi. Ne var ki, Avrupa Birliği 

TSK’nin yaptığı bu müdahalenin birlik se-
lameti için uygun olduğunu düşünüyor gibi 

görünmüyordu. Nitekim, 12-13 Aralık 

1997 Lüksemburg Zirvesi’nde Türkiye’nin 

tam üye olmaya “adaylar” listesine dahil 

edilmemiş oluşu ilişkilerin iyiye gittiğini 

göstermiyordu. İkincisi, Türkiye’de 28 
Şubat sürecinde giderek ağırlaşan eko-
nomik, sosyal ve siyasal sorunlar ve bu 
sorunların ortaya çıkaracağı potansiyel 

riskler, hem AB’de hem de Türkiye’de 

endişelere yol açmıştı. 

Arka planını 90’ların kötü ekonomi 

politikalarının hazırladığı 2001 ekonomik 
krizi, Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihinde 

yaşadığı en ağır krizdi. Kriz, MGK top-
lantısında cumhurbaşkanı Ahmet Necdet 

Sezer’in başbakan Bülent Ecevit’e anayasa 

kitapçığı fırlatmasıyla meydana gelen si-
yasi krizin ülke çapında bir ekonomik krize 

dönüşümüydü. Krizin AB sürecine etkisi; 

birliğin ortaya koyduğu Kopenhag Kri-
terleri’nin ekonomiyle ilgili maddeleri ve 

Maastricht Yakınlaşma Kriterleri ile ilgili. 

Türkiye ekonomisi bu dönem içinde değer-
lendirildiğinde, özellikle 1997-2001 döne-
mi için yaşanan yüksek enflasyonlu ve is-
tikrarsız büyüme oranları ile kriterlerin 

öngördüğü makroekonomik istikrardan söz 

etmek mümkün değildi. Dolayısıyla, kriz 

aday ülke Türkiye’nin AB ile kurması ge-
reken ekonomik yakınlaşma ve enteg-
rasyon gereksinimleri açısından oldukça 

olumsuz sonuçlar doğurdu. 

Salad Days; Müzakere Dönemi (2004-
Günümüz) 

Türkiye bu kadar uzun bir yolu iyi 

kötü, düşe kalka bir şekilde alabildikten 

sonra, nihayetinde 17 Aralık 2004 tarihli 

Brüksel zirvesinde AB’den tam aday ülke 

olarak “birliğe tamamen giriş” için resmi 

müzakerelere başlama kabulünü alabildi. 

Resmi müzakerelerin başladığı tarihten 

sonra bir müddet, ilerleme adına kaba 

olarak olumlu gelişmeler yaşandı. Ne var 
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ki, son gelişmelerin ışığında AB ile olan 

diplomatik ilişkilerimizin pozitif yönde 

olup olmadığı tartışılır. Yine de, AB 

tarafında öngörülen tarihe de paralel olarak 
şu anki Adalet ve Kalkınma Partisi hükü-
metinin cumhuriyetin kuruluşunun 100. 

Yılında Türkiye’yi AB üyesi bir ülke 

olarak görme hedefi var. Bu dönemde 

yaşanan AB süreci açısından önemli iç si-
yasi gelişmeleri; Kürt Sorunu için siyasi 

bir çözüm sürecine girilme çabası, 2013 

haziranında ülke çapına yayılan Gezi Parkı 

Eylemleri ve 17 Aralık’ta içerisinde bazı 

hükümet üyelerinin ve hükümete yakın 

isimlerin de sanık olarak yer aldığı yol-
suzluk yapıldığı iddiasıyla girilen ve hala 

içinde olduğumuz süreç olarak topla-
yabiliriz. 

Hükümetin daha önce bulunduğu 

birtakım siyasi girişimlerin aracılığıyla 

başlayan ve 2013 Nevruzu’nda Diyar-
bakır’da PKK  lideri Abdullah Öcalan 

tarafından İmralı Adası’ndan yazılmış ba-
rış deklarasyonu ve ateşkes çağrısı içeren 
mektubun okunmasıyla girilen süreçte; 

devlet, silahlı kuvvetleriyle PKK arasında 

bir ateşkese gitti. 2 yıldır devam eden gö-
rüşmelerle Kürt sorununa kalıcı bir siyasi 

çözüm getirilmesi hedefleniyor. Hükü-
metin bu hamlesi AB tarafından elbette 

takdirle karşılandı. Onlarca yıldır Kopen-
hag Kriterlerinin azınlık hakları, insan 

hakkı ihlalleri  ve antidemokratikleşme ile 

ilgili maddeleriyle ilgili devamlı sorun çı-
karılan Türkiye için, bu sorunların önemli 

bir kısmını bertaraf etmesi adına uygun bir 

atmosfer oluşmuş oldu.  

İstanbul Beyoğlu Belediyesi Mec-
lisi tarafından geçirilen Taksim Yaya-
laştırma Projesi kapsamında Gezi Parkı 

alanındaki ağaçların kaldırılmasını ve eski 

topçu kışlasının yeniden inşa edilmesini 

öngören proje önce İstanbul’da; İstan-
bul’daki eylemcilere zabıta/polis tarafından 

uygulanan sert müdahale sonucunda da 

ülke çapında geniş katılımlı protestolara 

dönüştü. Eylemler ve polis müdahale-
lerinin sonucunda biri polis 8 kişi hayatını 

kaybetti, 900 polisle beraber 9000’den 

fazla kişi yaralandı. Yapılan gözaltıların 

ardından 126 kişi tutuklandı. Olayın AB 

müzakere sürecine yansıması iki boyutta 

oldu denebilir. Birincisi; polis müdahe-
lesini ve hükümetin sert tavrını eleştiren 

AB kanadı ile bu eleştirilere gösterilerin 

kendilerini yıkmaya çalışmak amacında 

olduğunu gerekçe gösteren hükümet  ara-
sına diplomatik olarak bir soğukluk girdi. 

Hükümet, AB’yi illegal yollarla hükümeti 

devirmeye çalışan gruplara destek ver-
mekle suçladı. İkincisi; Gezi ile gelinen 

süreçte hükümet politikalarını anti-demok-
ratik ve kabul edilemez bulan “endişeli 

modernler” diyebileceğimiz bir kitle daha 

da belirgin hale geldi, ve bu kitle için ülke-
lerinde anti-demokratik bir gelişme ol-
dukça bunu eleştirecek ve kendilerini siya-
seten yalnız hissettirmeyecek bir oluşumun 

olması önemliydi. AB bu boşluğu dol-
duruyordu, dolayısıyla AB popülaritesinin 

“endişeli modernler” ve muhalefet çev-
resinde bu süreçle beraber daha da arttığı 

söylenebilir. 

Türkiye için 17 Aralık 2013 sabahı 

en unutulmaz sabahlardan biriydi. Arala-
rında bakan çocukları, siyasiler ve işa-
damlarının bulunduğu otuzdan fazla kişiye 

yolsuzluk iddialarıyla operasyon düzen-
lenmişti. Hükümet, operasyonu Türkiye 

yargısını, emniyetini ve bürokrasisini ele 

geçirmiş “paralel” bir yapının seçilmiş ikti-
darı gayri meşru yollardan devirme ama-
cıyla düzenlemiş olduğunu iddia etti. 

İlerleyen süreçte, davanın savcıları görev-
den alındı ve yeni savcılar olay hakkında 
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takipsizlik kararı verdi. Hükümet, ope-
rasyonu düzenlediğini iddia ettiği bu 

“paralel yapıyı” bertaraf etmek için ülkenin 

adalet, emniyet, bürokrasi ve diğer pek çok 

sistemlerini de kapsayacak değişikliklere 

gitti. Bu değişimler ve takınan tutuma içe-
ride ve dışarıda önemli bir kesim tara-
fından eleştiri getirdi. Bu gelişmeler husu-
sunda, bazı basın-yayın organlarına yapılan 

polis baskınlarına AB kanadından da tepki 

geldi. AB, bu baskını -14 Aralık Ope-
rasyonu- “Avrupa değerlerine aykırı” ola-
rak nitelendiren ve son derece endişeli 

olduklarını belirten bir açıklama yaptı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 

AB’nin bu açıklamasına “Kendi işine bak-
sın.” diyerek cevap verdi. Sanırım sadece 

bu diyalogtan yola çıkarak, 17 Aralık 2013 

ile girilen sürecin Türkiye-AB ilişkileri 

adına olumsuz sonuçlar doğurduğu yoru-
munu yapmak zor değil. 

Sonuç 

Bu makalenin amacı, Türkiye-AB 
ilişkileri ele alınırken AB taleplerine do-
zundan fazla toplanan ilgiyi biraz da Tür-
kiye lehine çevirmek olduğu söylenebilir. 

Bir yanda AB’nin talepleri değişmiyorken, 

Türkiye’de atmosferin ne denli değişken 

olduğunu fark edebilmek, bu yazıdaki 

“seçme” olaylara getirilen “yüzeysel” anla-
tımlarla dahi mümkün. Durum böyleyken, 

AB ilişkileri açısından hangi gelişmenin 

daha selametli olacağını idrak edebilme 

açısından ülkenin iç değişkenlerinin süreci 

nasıl şekillendirebildiğine dair bir yazının 

önemi artıyor. 

Türkiye’nin AB üyeliği için yakın 

geleceğe dair olumlu bir öngörüde bulun-
mak şu anki ilişkiler göz önüne alındığında 

zor. Ne var ki, geçmiş ilişkilere bakıl-
dığında ülkedeki en olumsuz gelişmelere 

rağmen ilişkileri tamamen kopartmayan bir 

AB de var. Bu belirsizlikte, iki kanadın da 

orta ve uzun vadeli hedeflerini tekrar göz 

önüne alması ve daha kesin doğrultularda 

hareket etmesi gerekliliği en akla yakın 

çözüm olarak gözüküyor. 
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Müzakere Sürecinde 

Türkiye – AB İlişkileri 

Zeynep Çetin 

zeynepcetin76@windowslive.com 

Türkiye’nin Avrupa Birliği 

(AB)’nin tam üyesi olabilmesi adına yapı-
lan müzakerelerden hemen hemen herkes 

haberdar. Ancak bu süreçte Türkiye’nin ve 

Avrupa Birliği’nin attığı adımlar konu-
sunda yeterli bilgiye sahip miyiz, bilinmez. 
‘’Müzakerelerin geçmişi nasıldı ve bugün 

nasıl ilerliyor, kaç fasıl açıldı, yakın bir za-
man içerisinde sonuç alınabilecek fasıllar 
var mı?’’ gibi soruların cevaplarını merak 

edenler için araştırdım.   

Avrupa Birliği düşünüldüğünde 
Türkiye’nin Kıta’daki rolünün analiz edil-
mesi kaçınılmaz. Çünkü bunun tersi bir du-
rumda, Avrupa’nın bütüncül bir değer-
lendirmesini yapmak olanaksız oluyor. Za-
ten geçmişten günümüze kadar gelen etki-
ler ve gelecekte de Türkiye’yi ve Avrupa 

Birliği’ni aynı şekilde etkileyeceğinin dü-
şünüldüğü durumlar sebebiyle AB ve Tür-
kiye’nin yakın ilişkiler içerisinde olması 

söz konusu. Hali hazırda T.C. Dış İşleri 

Bakanlığı’nın yaptığı açıklama da bu doğ-
rultuda. Bakanlık, AB ile ilişkilerin Tür-
kiye için temel bir dış politika konusu ol-
duğunu söylüyor ve ekliyor: “Bu çerçe-
vede, AB’ye katılım hedefimiz stratejik bir 

tercihtir.’’ 

Tarihsel Süreç 

Türkiye’nin AB ile ilişkileri, 

Avrupa Ekonomik Topluluğu ile 12 Eylül 

1963 tarihinde imzalanan ve 1 Aralık 1964 

tarihinde yürürlüğe giren Ankara Anlaş-
ması’nın temelini oluşturduğu ortaklık reji-
mi çerçevesinde başladı. Ankara Anlaş-

ması, Türkiye ile AB’nin bütünleşmesi 

için, hazırlık dönemi, geçiş dönemi ve 

nihai dönem olarak üç devre planlandı. 

Geçiş döneminin sonunda, AB ile bütün-
leşmemizde önemli bir aşamayı teşkil eden 

Gümrük Birliği 1 Ocak 1996 tarihinde 

yürürlüğe girdi. Gümrük Birliği ile taraflar 

arasındaki entegrasyon (uyum) seviyesi 
ileri bir noktaya ulaşmış oldu. Ardından 

1999’da, Helsinki'de gerçekleştirilen AB 

Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesinde, 

üyeliğe adaylığımızın tesciliyle birlikte AB 

ile ilişkilerimizde yeni bir dönem başladı. 

17 Aralık 2004 tarihinde ise Brüksel’de 

gerçekleştirilen AB Devlet ve Hükümet 

Başkanları Zirvesi’nde 1999’da Hel-
sinki’de alınan karar teyit edildi. Bu da 

Türkiye’nin siyasi kriterleri yeterince yeri-
ne getirmiş olduğu anlamına geliyordu. 

Dolayısıyla da zirvede, Türkiye’nin üyelik 

müzakerelerinin 3 Ekim 2005 tarihinde 

başlatılması kararlaştırılmış oldu.  

Türkiye katılım sürecinde bugüne 

kadar, ‘’Sermayenin Serbest Dolaşımı, Şir-
ketler Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Bi-
lim ve Araştırma, Bilgi Toplumu ve Med-
ya’’ başlıkları başta olmak üzere toplam 14 

faslı müzakerelere açabildi. Ancak bun-
lardan biri geçici olarak kapatıldı (“Bilim 

ve Araştırma”).  

Tüm bu gelişmelerin yanı sıra, 

Türkiye Cumhuriyeti’nin Ankara Anlaş-
ması’na Ek Protokol’den kaynaklanan 

yükümlülüklerini tam olarak yerine getir-
mediği gerekçesiyle - bahsi geçen gerekçe 

Türkiye Cumhuriyeti’nin Güney Kıbrıs 

Rum Yönetimi’ne (GKRY) dair tutumu – 
AB Konseyi, 8 fasılda müzakere açama-
yacağımızı bildirdi.  

Öte yandan Fransa da 2007 yılında 

beş faslın –ki bunlar; ‘’Tarım ve Kırsal 
Kalkınma, Ekonomik ve Parasal Politika, 
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Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların 

Koordinasyonu, Mali ve Bütçesel Hü-
kümler ve Kurumlar’’ fasıllarıdır- müza-
kereye açılmasına, bu fasılların üyelikle 

doğrudan ilgili olması gerekçesiyle izin 

vermeyeceğini deklare etti. Aralık 2009’da 

yapılan AB Konseyi toplantısı sonrasında 

ise GKRY yaptığı tek taraflı bir açık-
lamayla altı faslın ( İşçilerin Serbest Do-
laşımı, Enerji, Yargı ve Temel Haklar, 

Adalet, Özgürlük ve Güvenlik, Eğitim ve 

Kültür, Dış, Güvenlik ve Savunma Poli-
tikaları) açılmasını engelleyeceğini beyan 

etti.  

Tüm bunlar yaşanırken atlanan ko-
nu, esasında doğrudan Avrupa Birliği’nin 

taahhütleri olan meselelerdi. Fasıllar üze-
rindeki müzakerelerin sadece ait oldukları 

müktesebat temelinde yürütülmesi bu taah-
hütlerin gereği olarak belirlenmişti. Bu 

sebeple Türkiye Cumhuriyeti, hem AB ile 

kurumsal temaslarda hem de üye ülke tem-
silcileriyle görüşmelerde, teknik nitelikli 

müzakere sürecinin siyasi saiklerle yavaş-
latılmaması gereğini vurgulanmakta ve 

katılım müzakerelerinin canlandırılmasına 

yönelik çabalar sürdürmektedir.   

İlerleme Raporu 

Avrupa Birliği Komisyonu tarafın-
dan her yıl sonbaharda yayınlanan İlerleme 

Raporu, en basit anlamıyla müzakerelerin 

ne durumda olduğunu ve son bir yıl içeri-
sinde aday ülkenin durumunu içeren bir 

rapordur. Türkiye örneği üzerinden teorik 

olarak anlatmak gerekirse, AB ile katılım 

müzakereleri kapsamında Türkiye’nin AB 

müktesebatına uyum ve üyelik kriterlerini 

karşılama konusunda son bir yıl içinde 

sahip olduğu ve yaşadığı gelişmelere ve bu 

çerçevede kat edilen mesafeye dair 

görüşlerini ortaya koymaktadır, denebilir. 

AB Komisyonu, ayrıca her yıl her bir aday 

ve potansiyel aday ülke için hazırladığı 

İlerleme Raporları’yla birlikte, genişleme 

gündemine ilişkin değerlendirmelerini içe-
ren “Genişleme Stratejisi Belgesi”ni de 

yayımlamaktadır.  

Ülkemize dair son İlerleme Raporu 

ve Genişleme Stratejisi Belgesi 16 Ekim 

2013 tarihinde yayımlanmıştır. AB Komis-
yonu’nun bu tarihten önce yayınladığı ve 

12 Ekim 2011 tarihli Genişleme Strateji 
Belgesi’nde ise bir “Pozitif Gündem” 

önerisi vardır. Türkiye ile AB arasında 

oluşturulması planlanan bu “Pozitif Gün-
dem” ile AB Komisyonu,“siyasi reform-
larda yoğunlaştırılmış diyalog ve işbirliği”, 

“vize”, “hareketlilik ve göç”, “enerji”, 

“terörizmle mücadele”, “Türkiye’nin Top-
luluk Programlarına daha fazla katılımı”, 

“kardeş şehirler”, “ticaret ve Gümrük 

Birliği” ile “müzakerelere açılamayan fa-
sıllar da dâhil olmak üzere müktesebata 

uyum çabalarına destek” gibi geniş bir yel-
pazeye yayılan ve o dönem gündemde olan 

alanları sıralamıştır. Bu Pozitif Gündem 

önerisi, Türkiye’nin AB’yle müzakere sü-
recini destekleyici ve tamamlayıcı bir araç 

olarak işlev görmesi koşuluyla, Türkiye ta-
rafından olumlu karşılanmıştır.  

“Pozitif Gündem” kapsamında se-
kiz müzakere faslı için çalışma grupları 

oluşturulmuştur (İş Kurma Hakkı ve 

Hizmet Sunumu Serbestisi, Şirketler Hu-
kuku, Bilgi Toplumu ve Medya, İstatistik, 

Yargı ve Temel Haklar, Adalet, Özgürlük, 
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Güvenlik, Tüketicinin ve Sağlığının Ko-
runması ve Mali Kontrol).  

Çalışma Gruplarının bugüne kadar 

gerçekleştirdiği toplantılar sonucunda üç 

ayrı fasılda toplam beş kapanış kriterinin 

ülkemiz tarafından karşılandığı teyit edil-
miştir.  

Mevcut Durum 

2009’dan bu yana olumsuz etkileri 

küresel ölçekte hissedilen ekonomik ve 
mali krize rağmen, Avrupa’nın 6. büyük 

ekonomisi olan Türkiye, 2011’de yüzde 

8,5’lik, 2012’de yüzde 2,2’lik büyüme ora-
nıyla Avrupa’da ilk sırayı almıştır. Tür-
kiye’nin aynı zamanda Birlik ile yoğun 

ticari ve ekonomik ilişkileri bulun-
duğundan aslında AB en büyük ticaret ve 

yatırım ortağıdır. Çünkü hâlihazırda dış 

ticaretin yaklaşık yüzde 37’si AB üyesi 

ülkelerle gerçekleşmektedir ve Türkiye’ye 

gelen doğrudan yabancı yatırımın da yüzde 

70’den fazlası AB kaynaklıdır.  

Bu sebeplerle Türkiye’nin katılımı, 

Avrupa iç pazarının büyüklüğünü art-
tıracak ve AB’nin küresel ekonomideki gö-
receli rekabet yeteneğini güçlendirecektir. 

Eğitimli ve dinamik nüfusu, bölgesindeki 

saygın konumu ve izlediği vizyoner ve çok 

boyutlu dış politika ile Türkiye, Birlik için 

gerçek bir kazanım anlamına gelebilir.  

Aynı zamanda Türkiye, AB 

tarafından yürütülen insani ve askeri faali-
yetlere de katkıda bulunmaktadır. 
Türkiye’nin bu katkıları sadece AB üye-
liğine adaylıkla ilgili değil, bölgesel ve 

uluslararası barış ve istikrarı destekleyen 

çok yönlü dış politikasının da bir unsuru 

olarak değerlendirilmektedir. Öyle ki resmi 

kaynaklarda Türkiye bugüne kadar toplam 

dokuz AB operasyonu ve misyonuna katkı 

sağladığı belirtilmiştir. (Bosna-Hersek’teki 

EUFOR-ALTHEA harekâtı ile 
Kosova’daki EULEX ve Filistin’deki 

EUPOL COPPS misyonları Türkiye’nin 

katkı sağladığı AB operasyon ve misyonla-
rından bazılarıdır.) 

Tüm bu tarihsel süreç ve gelişme-
lerden sonra şunu da söylemek gerekir ki, 

Türkiye’nin jeostratejik konumu ve geniş 

ekonomik potansiyeli, tam üyelik olması 

durumunda Avrupa Birliği’ne somut fay-
dalar sağlayacaktır. Aynı şekilde Türkiye 

Cumhuriyeti’nin de Avrupa Birliği üye 

ülkeleriyle ilişkileri artacak ve daha pozitif 

gelişmeler yaşanmasının önü açılmış ola-
caktır. Bu sebeple, müzakere süreci her iki 

taraf için de oldukça kritik bir öneme 

sahiptir. 

Kaynakça:  

1.T.C. Dış İşleri Bakanlığı, 

www.mfa.gov.tr 

2.T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, 

www.ab.gov.tr 

3.5. Müzakere Bilgilendirme Semineri, 

AÇMÖF, Boğaziçi Üniversitesi, Kişisel 
Notlar, Şubat 27, 2014. 
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